
обласного 

бюджету

міський 

бюджет

1. Промисловий комплекс 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Розвиток земельних відносин 5 630,0 0,0 0,0 300,0 10,0 320,0

3. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародної і міжрегіональної співпраці
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Інвестиційна діяльність та розвиток 

інфраструктури
9 197 775,3 197 775,3 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Розвиток інформаційного простору. 

Забезпечення доступу до неупереджених 

джерел інформації

9 5 362,0 0,0 0,0 5 362,0 0,0 0,0

6. Розвиток підприємницького середовища 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Ринок праці. Зайнятість населення 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Розвиток ринку внутрїньої торгівлі та 

надання побутових послуг населенню. Захист 

прав споживачів

8 7 600,0 0,0 0,0 0,0 7 600,0 0,0

9. Дорожньо-транспортний комплекс 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Освіта 9 14 441,8 383,9 0,0 14 057,9 0,0 0,0

11. Підтримка сім'ї, дітей та молоді 11 313,0 0,0 0,0 313,0 0,0 0,0

12. Охорона здоров'я 50 18 038,6 2 093,0 0,0 15 945,6 0,0 0,0

13. Фізичне виховання та спорт 6 14 152,5 0,0 0,0 14 152,5 0,0 0,0

14. Культура і туризм 8 584,2 0,0 0,0 561,2 0,0 23,0

15. Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій
7 6 374,7 0,0 0,0 6 374,7 0,0 0,0

16. Захист прав і свободи громадян 28 13 649,0 500,0 0,0 13 149,0 0,0 0,0

17. Соціальний захист населення 70 176 895,3 163 150,3 520,4 12 724,5 0,0 500,0

18. Захист прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківского піклування
5 1 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 255,0

19. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура
71 137 587,90 0,0 0,0 137 587,9 0,0 0,0

20. Розвиток міст, районів та об'єднаних 

територіальних громад
9 9 076,10 0,00 0,00 9 076,10 0,00 0,00

21. Заходи, пов'язані з наслідками проведення 

ООС,  АТО на території області. Підтримка 

внутрішньо переміщених осіб

9 36 543,5 36 337,6 176,0 29,9 0,0 0,0

22. Впровадження заходів територіального 

планування
10 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0

23. Охорона навколишнього природного 

середовища
12 1 412,60 0,0 0,0 1 363,6 49,0 0,0

24. Енергозабезпечення та енергоефективність 9 815,0 0,0 0,0 150,0 0,0 665,0

ВСЬОГО: 383 642 586,5 400 240,2 696,4 231 147,9 7 739,0 2 763,0

інших 

джерел

Фінансове забезпечення

заходів Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади                                             

Донецької області  на 2021 рік.

Напрями реалізації заходів
Кількість 

заходів

Витрати на реалізацію

всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного 

бюджету

місцевих бюджетів

підприємств



облас-

ний

бюджет

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Економія матеріальних 

ресурсів

2021 ДП "ВК 

"Краснолиманська"

Економічний ефект, 

тис.грн. 3 036,0

2. Використання шахтного газу 

метану, як паливо у шахтних 

котельних

2021 ДП "ВК 

"Краснолиманська"

Економічний ефект, 

тис.грн. 2 640,0

3. Зменшиння витрат на 

споживання води

2021 ДП "ВК 

"Краснолиманська"

Економічний ефект, 

тис.грн. 1 855,0

3. Всього 0,0 0,0

Ціль 1. Оновлена, конкурентно спроможна економіка

1. Промисловий комплекс

Інше завдання: 

Використання вторинних 

енергоресурсів на 

промисловому підприємстві

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області 

на період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

1



обласний

бюджет
міський бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ведення державного

земельного кадастру

2021 Міськрайонне управ-

ління у Покровсько-му

районі та м. Мир-

нограді Головного

управління Держге-

окадастру у Донець-кій

області

30,0 10,0 20,0 Кількість нада-

них адміністра-

тивних послуг 

125 одиниць

2 Передача земельних ділянок

у власність громадян

2021 Організації, які мають

відповідну ліцензію

300,0 300,0 Кількість 

виготовленої 

документації

180 одиниць

3 Розробка або оновлення

проектів землеустрою щодо

встановлення (зміни) меж

адміністративно-

територіальних утворень

2021 Організації, які мають

відповідну ліцензію

0,0 Виготовлення 

проєкту 

землеустрою

1 нас. пункт

(м.Покровськ, 

2957,0 га)

4 Інвентарізація земель міста

Покровськ

2021 ДП "Науково-

дослідний і проєктний

інститут 

містобудування"

150,0 150,0 Розроблення 

технічної 

документації із

землеустрою

2 документи

5 Розробка або оновлення

проектів землеустрою щодо

встановлення (зміни) меж

адміністративно-

територіальних утворень

2021 150,0 150,0 Розробка проєкту

землеустрою

3 проєкти

5 Всього 630,0 0,0 0,0 300,0 10,0 320,0

Інше завдання: 

Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних 

публічних послуг через 

відновлення та розвиток 

інфраструктури надання 

послуг на обласному 

районному та місцевому 

рівні

 Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка

2. Розвиток земельних відносин

Інше завдання: Надавати 

допомогу та підтримку 

процесу об’єднання 

місцевих громад шляхом 

сприяння процесу 

узгодження між 

громадами, а також 

інституційному та 

організаційному 

зміцненню

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ний

бюджет

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

підпри-

ємств

Виконавець
найменування 

показника

Очікуваний 

результат

Термін

виконан-

ня 

місцевих бюджетів

Витрати на реалізацію, тис.грн

інших 

джерел

Всього значення 

показника

2.



обласний

бюджету

міський  

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Участь представників 

бізнесу, органів місцевого 

самоврядування  у 

міжнародних форумах, 

конференціях, семінарах, 

фестивалях, засіданнях, 

виставковій та експортної 

діяльності 

2021 Покровська міська 

рада, суб’єкти 

підприємницької 

діяльності

Кількість 

заходів

20

2 Підготовка та написання 

проєктів у рамках програм 

фінансової допомоги 

Європейського Союзу, країн 

- членів ЄС та співпраця з 

іншими міжнародними 

організаціями

2021 Покровська міська 

рада

Кількість 

проєктів

5

3 Сприяння участі в 

програмах обміну 

міжнародним досвідом з 

метою запровадження 

передових технологій та 

підвищення рівня 

кваліфікації представників 

суб’єктів малого 

підприємництва

2021 Покровська міська 

рада, суб’єкти 

підприємницької 

діяльності

Кількість 

заходів

5

4 Проведення на території 

міста форумів та інших 

заходів із залученням 

представників із різних міст 

України та міжнародних 

організацій

2021 Покровська міська 

рада

 Форум, робочі 

групи 

8

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

найменування 

показника

значення 

показника

1.2.2. Формування 

позитивного іміджу 

регіону

Держав-

ний

бюджету

місцевих бюджетів

Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка

3. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

підпри-

ємств

інших 

джерел

3.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5  Триває робота з розробки 

Стратегії економічного 

розвитку міста Покровська 

на період до 2030 року та 

Стратегії трансформації 

вугільних міст Донецької 

області в рамках 

співробітництва з Проєктом 

міжнародної технічної 

допомоги Агентства США з 

міжнародного розвитку 

(USAID) «Економічна 

підтримка Східної України»

2021 Покровська міська 

рада

Кількість 

розроблених 

документів

2

5 Всього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.



обласний

бюджет
міський бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Виготовлення інформаційно - 

поліграфічної продукції про 

місто для потенційних 

партнерів та інвесторів

2021 Покровська міська 

рада

0,0 Кількість 

одиниць 

3 000

2 Участь у грантових 

конкурсах інвестиційних та 

інноваційних проєктів

2021 Структурні підрозділи 

міської ради, КУ 

«Агентство розвитку 

громади»

0,0 Кількість 

конкурсів

5

3 Інформаційно - 

консультаційна підтримка 

суб’єктів господарювання, 

громадських організацій для 

залучення  інвестиційних 

коштів та міжнародної 

технічної допомоги 

2021 Покровська міська 

рада, Відділ 

економічного аналізу 

та прогнозу 

Покровської міської 

ради, Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

Покровської міської 

ради

0,0 Кількість 

заходів

4

4 Забезпечення 

інформаційного супроводу 

інвестиційних проєктів і 

програм

2021 Структурні підрозділи 

міської ради

0,0 Кількість 

проєктів

6

5 Надання інформації щодо 

актуалізації та оновлення 

інтерактивної карти 

2021  Відділ економічного 

аналізу та прогнозу 

Покровської міської 

ради

0,0 Кількість 

заходів щодо 

надання 

інформації

12

6 Оновлення проєктів та 

висвітлення успішних 

практик

інвестування на Офіційному 

Інвестиційному порталі 

міста Покровська 

2021  Відділ економічного 

аналізу та прогнозу 

Покровської міської 

ради; Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

Покровської міської 

ради

0,0 Кількість  

проєктів

7

Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка

4. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

1.2.1. Розвиток та 

ефективне використання 

науково-інноваційного 

потенціалу

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 Впровадження МІС 

«ЕМСіМЕД»

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"                                   

КНП "Покровська 

міська лікарня"                       

КП "Покровська 

міська стоматологічна 

поліклініка"

0,0 Кількість 

розроблених 

систем

1

8 Участь та представлення

інвестиційного потенціалу 

міста на інвестиційних 

форумах, виставках,

конференціях, інших 

заходах

2021 Структурні підрозділи 

міської ради, КУ 

«Агентство розвитку 

громади»

0,0 Кількість 

заходів

4

9 Реалізація проєктів в рамках 

Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення 

України Європейського 

інвестиційного банку (пул 

2А, 3)

2021 Покровська міська 

рада, Відділ освіти 

міської ради

197 775,323 197 775,323 Кількість 

закладів                       

5

9 Всього 197 775,32 197 775,32 0,00

6



обласний

бюджет

міський  

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Інше:  Розвивати 

інформаційно -

комунікаційну 

інфраструктуру. 

Проводити широкі PR 

компанії та заходи з 

вирішення соціально 

важливих питань.

1 Сприяння широкому 

висвітленню  засобами 

масової інформації міста, 

області та країни ходу 

впровадження реформ, 

ініційованих Президентом 

України, Кабінетом 

міністрів України, місцевою 

владою які спрамовані на 

поліпшення соціально - 

економічної ситуації в країні 

та регіоні

2021 Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики

0,00 офіційний сайт 

Покровської 

міської ради              

друковані ЗМІ                

інтернет- 

видання                 

інформаційні 

агенції                 

телеканали

щоденно                                          

щотижнево

2 Інформаційно-

організаційний супровід 

державних, міських заходів 

та діяльності міста

2021 Покровська міська 

рада, відділи та 

управління міської 

ради

300,00 300,00 Білборди, 

книжкова 

продукція, 

блокноти, 

сувеніри, 

подарунки

за потребою

3 Витрати на встановлення та 

підтримку іміджу 

виконавчої влади міста 

2021 Виконком міської ради 400,00 400,00 придбання 

квітів, грамот, 

листів подяки, 

рамок ; виплати 

до грамот та 

подяк

за потребою

4 Забезпечення 

функціонування офіційного 

web-сайту Покровської  

міської ради, оплата послуг 

хостингової компанії

2021 Покровська міська 

рада, відділи та 

управління міської 

ради

4 662,00 4 662,00

функціонування 

офіційного web-

сайту

 1  сайт

5 Організація інформування 

населення  Донецької 

області шляхом розміщення 

соціальної реклами щодо 

державних свят, державних 

та обласних програм 

розвитку області на засобах 

зовнішньої реклами 

(забезпечення друку - 

обласний бюджет, 

забезпечення поклейки та 

розміщення постерів/афіш 

на біл-борда, лайт-боксах, 

сітілайтіх та ін засобах 

зовнішньої реклами - місцеві 

бюджети) 

2021 Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА, 

Покровська міська 

рада

0,00

Кількість носіїв 

зовнішньої 

реклами

4 носії 

у тому числі за рахунок коштів:

Ціль 1. Оновлена, конкурентноспроможна економіка

5. Розвиток інформаційного простору. Забеспечення доступу до неупереджених джерел інформації

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн Очікуваний 

результат

Всього

7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 Сприяння роботі 

Громадської ради

2021 Громадська рада 0,00 кількість 

засідань 
6

7 Проведення публічних 

консультацій з 

громадськістю

2021 Структурні підрозділи 

міської ради

0,00 кількість 

публічних 

консультацій

12

8
Надання фінансової 

підтримки на реалізацію 

проектів і програм ІГС 

відповідно до Порядку 

проведення конкурсу з 

визначення програм 

(проектів, заходів), 

розроблених ІГС

2021 Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики

0,00

кількість 

профінансовани

х проектів

1

9 Проведення громадських 

обговорень щодо виконання 

Плану заходів сприяння 

розвитку громадянського 

суспільства у м.Покровську

2021 Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики

0,00

кількість 

громадських 

обговорень

1

9 Всього: 5 362,00 5 362,00

Інше:  Сприяти розвитку 

громадського 

суспільства, підвищення 

рівня взаємодії влади та 

організаціями 

громадянського 

суспільства 

8



обласний

бюджет

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Розробка планів, підготовка 

проєктів регуляторних актів, 

їх обговорення та 

оприлюднення

2021 Суб'єкти 

господарювання

кількість 

заходів 

2

2

Проведення моніторингу 

діяльності Центру надання 

адміністративних послуг м. 

Покровськ, у т.ч. щодо 

кількості виданих 

документів

2021

Покровська міська 

рада, Центр надання 

адміністративних 

послуг м.Покровськ

кількість  

надання 

адміністративн

их послуг 

21 771

3

Проведення нарад, «круглих 

столів», семінарів, ділових 

зустрічей, тренінгів тощо з 

питань удосконалення 

надання  адміністративних 

послуг

2021

Покровська міська 

рада, Центр надання 

адміністративних 

послуг м.Покровськ

кількість  

заходів 

15

4

Перегляд інформації в 

інформаційних картках 

адміністративних послуг 2021

Покровська міська 

рада, Центр надання 

адміністративних 

послуг м.Покровськ

кількість  

заходів 

25

5

Підготовка до участі у 

конкурсі «Підприємець 

року» з урочистим 

нагородженням дипломантів 

напередодні Дня підприємця

2021

Покровська міська 

рада

кількість  

заходів 

1

6

Проведення заходів 

(семінари, семінари-

практикуми, зустрічі, 

конференції, «круглі столи») 

щодо навчання з актуальних 

питань ведення бізнесу
2021

Покровська міська 

рада, Покровський 

міський центр 

зайнятості Донецької 

області, Відділ  

економічного аналізу 

та прогнозу 

Покровської міської 

ради

кількість  

заходів 

35

Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможноста економіка

6. Розвиток підприємницького середовища

1.2.3. Підтримка галузей 

з економічним та 

інноваційним 

потенціалом для 

розвитку

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7

Надання фінансової 

підтримки суб’єктам малого 

підприємництва на 

реалізацію проектів

2021

Покровська міська 

рада

0,0 осіб 13

8

Узгоджувати проекти 

регуляторних актів, що 

можуть впливати або суттєво 

впливають на ринкове 

середовище, права та 

інтереси підприємців, з 

Донецьким обласним 

територіальним відділен-ням 

антимонопольного комітету 

України і з представництвом 

Держкомпідприємництва в 

Донецькій області

2021
Структурні підрозділи 

міської ради

Вдосконалення 

регулювання 

підприємницьк

ої діяльності

9
Погодження з Донецьким 

обласним територіальним 

відділенням 

антимонопольного комітету 

України проектів рішень, які 

можуть призвести до 

обмеження чи спотворення 

конкуренції

2021
Структурні підрозділи 

міської ради

Попередження 

порушень 

антимонопольн

ого 

законодавства

10 Недопущення делегування 

окремих владних 

повноважень об`єднанням, 

підприємствам та іншим 

суб`єктам господарювання, 

якщо це призводить, або 

може призвести до 

недопущення, усунення, 

обмеження чи спотворення 

конкуренції

2021
Покровська міська 

рада

Зменшення 

адміністративн

ого впливу на 

ринкові 

відносини

11 Продовження та активізація 

роботи щодо запровадження 

конкурсних засад в наданні 

суб’єктам господарювання 

права здійснювати міські 

перевезення пасажирів

2021

Покровська міська 

рада, Відділ 

транспорту 

Покровської міської 

ради

Формування 

конкурентного 

середовища



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12 Проведення конкурсного 

відбору підприємств для 

утримання житлових 

будинків з метою створення 

конкурентного середовища 

на ринку експлуатації і 

поточного ремонту 

житлового фонду

2021

Житлово-комунальний 

відділ  Покровської 

міської ради

Кількість  

проведенних 

конкурсів 

1

13 Проведення на основі 

прозорості та доступності 

конкурсів для всіх учасників 

органом місцевого 

самоврядування  

2021
Покровська міська 

рада

Кількість  

проведенних 

конкурсів 

5

14 Залучення до участі у 

тендерах на постачання 

продукції, що фінансуються 

за рахунок бюджетних 

коштів підприємств усіх 

форм власності

2021

Покровська міська 

рада, Юридичний 

відділ Покровської 

міської ради

Кількість  

проведенних 

тендерів 

200

14 Всього 0,0 0,0



обласний

бюджет

 міський  

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.1. Зменшення 

диспропорцій між 

попитом та 

пропозицією робочої 

сили

1 Проведення комплексної професійної 

орієнтації безробітних громадян 

громадян, зокрема молоді, спрямованої 

на задоволення потреб ринку праці: 

застосування новітніх технологій 

(вебінари,zoom-конференціїї, 

використання Skipe,Viber ),виїзні 

профорієнтаційні заходи для молоді, 

семінари, засідання клубу

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість 

безробітних осіб, 

охоплених 

профорієнтаційни

ми послугами                                     

1500 осіб

2 Проведення комплексної 

профорієнтаційної роботи з учнями 

закладів загальної середньої освіти, 

батьками учнівської молоді та з 

працівниками закладів освіти, а саме: 

проведення професійних консультацій, 

профорієнтаційних уроків, 

профінформаційних семінарів, 

методичних семінарів, круглих столів, у 

тому числі за допомогою Internet-

ресурсів, дистанційно, у вигляді онлайн 

вебінарів. 

Проведенняпрофорієнтаційної  роботи 

зі студентською молоддю стосовно 

створення "Кадрового резерву" з метою 

прискорення працевлаштування, в тому 

числі  з використанням новітніх 

технологій (Skipe,Viber, Zoom )

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області, 

Відділ освіти 

Покровської міської 

ради

рівень охоплення 

профорієнтаційни

ми послугами

70%

3 Організація професійного навчання 

зареєстрованих безробітних з 

урахуванням поточної і перспективної 

потреби ринку праці (зокрема навчання 

за інтегрованими професіями)

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість осіб, які 

пройшли 

професійне 

навчання

320 осіб

1.1.3. Розвиток малого 

та середнього 

підприємництва, як 

драйверу структурних 

перетворень

4 Стимулювання розвитку 

підприємницької ініціативи клієнтів 

служби зайнятості шляхом надання 

одноразової виплати допомоги по 

безробіттю для організації 

підприємницької діяльності

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кілість осіб, які 

отримали 

одноразові 

виплати

9 осіб

Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка

7. Ринок праці. Зайнятість населення

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн Очікуваний 

результат

Всього

12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 Забезпечення системної інформаційно-

консультаційної роботи з активізації та 

підтримки підприємницьких ініціатив 

громадян шляхом проведення семінарів, 

тренінгів та інших тематичних заходів 

щодо можливостей організації та 

розширення власної справи,залучення 

до грантових програм,використання 

новітніх технологій (Skipe,Viber, Zoom).

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

Кількість 

проведених 

заходів 

зазначеної 

тематики

120 заходів

Інші завдання:                  

Сприяння зайнятості 

громадян

6 Організація проведення громадських та 

інших робіт тимчасового характеру з 

метою задоволення соціальних потреб 

громад. Розширення переліку видів 

громадських робіт. 

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області, 

Сільські та селищні 

ради, ПОУ

кількість осіб, які 

залучені 

громадських 

роботах

930 осіб

7 Стимулювання створення нових 

робочих місць суб'єктами господарської 

діяльності шляхом здійснення 

компенсації роботодавцю єдиного 

внеску за працевлаштованих 

безробітних на нові робочі місця

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

45 осіб

8 Здійснення компенсації витрат 

роботодавця, який працевлаштовує 

зареєстрованих безробітних з числа 

ВПО

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

13 осіб

9 Компенсація зареєстрованому 

безробітному з числа ВПО фактичних 

транспортних витрат на переїзд до іншої 

адміністративно-територіальної одиниці 

місця працевлаштування

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

1 осіб

10 Компенсація зареєстрованому 

безробітному з числа ВПО витрат для 

проходження попереднього медичного 

та наркологічного огляду відповідно до 

законодавства, якщо це необхідно для 

працевлаштування

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

1 осіб

11 Сприяння зайнятості особам шляхом 

працевлаштування кар'єрними 

радниками

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість осіб, які 

працевлаштовані

1220 осіб

12 Забезпечення проведення виїзних 

роз'яснювальних заходів в обєднану 

теріториальну громаду, відділені 

райони, в тому числі з використанням 

мобільних засобів інформування з 

метою прискорення працевлаштування 

незайнятого населення, задоволення 

потреб роботодавців у робочій силі, 

підвищення рівня інформованості 

населення щодо можливостей служби  

зайнятості

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

Кількість 

проведених 

заходів 

зазначеної 

тематики

44 заходи

13 Видача ваучерів для підтримання 

конкурентноспроможності деяких 

категорій громадян шляхом 

перепідготовки, спеціалізації, 

підвищення кваліфікації

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість  осіб, 

яким надано 

ваучери

6 осіб

13. Всього

13



обласний

бюджету

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.3. Розвиток малого 

та середнього 

підприємництва, як 

драйверу структурних 

перетворень

1 Розширення мережі об'єктів 

торгівлі (за рахунок нового 

будівництва, переведення 

житлового приміщення в 

нежитлове) мережі об'єктів 

торгівлі

2021 Суб'єкти 

підприємництва

3 000,00 3 000,00 Кількість 

відкритих 

магазинів

8 одиниць

2 Провести реконструкцію, 

модернізацію матеріально-

технічної бази ринків  

2021 Суб'єкти 

підприємництва

600,00 600,00 Кількість 

ринків, на яких 

буде проведено 

реконструкцію 

3 одиниці

3 Підвищити ефективність 

роботи підприємств за 

рахунок реконструкції, 

модернізації, технічного 

переоснащення, приведення 

у відповідність вимогам 

сучасного дизайну  

2021 Суб'єкти 

підприємництва

4 000,00 4 000,00  Кількість 

підприємств 

торгівлі

20 одиниць

4 Організація святкової 

торгівлі заходи з продажу  

товарів народного 

споживання та 

сільськогосподарської 

продукції

2021 Суб'єкти 

підприємництва с/х 

підприємництва, 

товаровиробники

Кількість     

заходів

10

5 Проведення семінарів, нарад, 

“круглих столів”  по 

вивченню діючого 

законодавства з питань 

торговельного 

обслуговування

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

Кількість   

заходів

20

6 Надання консультацій з 

питань дотримання  вимог 

законодавства щодо якості та 

безпеки товарів, захисту 

прав споживачів, порядку 

заняття торговельною 

діяльністю та правил 

торговельного 

обслуговування населення

2021 Покровська міська 

рада Донецької області

Захист прав 

споживачів

20

Ціль 1. Оновлена,конкуретоспроможна економіка

8. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів

у тому числі за рахунок коштів:

Державний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 Систематично проводити в 

засобах масової інформації 

публікації по підвищенню 

інформованості населення з 

питань захисту їхніх прав, як 

споживачів

2021 Покровська міська 

рада Донецької області

Кількість 

публікацій

10

8  Аналіз розгляду звернень, 

щодо порушення прав  

споживачів  

2021 Відділ економічного 

аналізу та прогнозу 

Покровської міської 

ради, Відділ з питань 

діловодства, контролю 

та роботи зі 

зверненнями громадян

Кількість      

скарг

12

8 Всього 7 600,0 7 600,0
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обласний

бюджет
міський бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Інше завдання:  Створення 

умов для комфортного 

очікування громадського 

транспорту 

1 Встановлення нового 

зупиночного павільйону

2021 Покровська міська 

рада

0,00 кількість 

одиниць, 

встановлених 

зипинок.

4 одиниці

Інше завдання: Убезпечення 

пересування велотранспортом 

та покращення умов на 

дорогах для велокористувачів 

усіх вікових груп

2 Розроблення Концепції 

розвитку велосипедного 

руху

2021 Покровська міська 

рада

0,00 забезпечення 

безпечного 

пересування 

велокористувачі

в по місту

1 документ

Інше завдання:  Виховання в 

наступних поколіннях 

дотримання правил 

дорожнього руху

3 Облаштування "Дитячього 

майданчику з безпеки 

дорожнього руху" 

(автомістечко)

2021 Покровська міська  

рада

0,00 кількість 

облаштованих 

майданчиків

1 майданчик

3 Всього 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ціль 1 .Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

9. Дорожньо-транспортний комплекс

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:
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обласний

бюджет
міський бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.1.1. Підвищення якості 

та доступності 

дошкільної та базової 

середньої освіти

1 Вдосконалення кадрової 

політики 

2021 Відділ освіти 474,00 474,00 кількість осіб, 

педагогічного 

персоналу, які 

пройшли 

навчання

335 осіб

2 Забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей  1-4 

класів та пільгових категорій 

у загальноосвітніх школах

2021 Відділ освіти 11 072,00 11 072,00 кількість осіб, 

які забезпечені 

безкоштовним 

харчуванням

4321 дитини

3 Виплата одноразової 

допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавлених батьків-

ського піклування, яким 

виповнилось 18 років 

2021 Відділ освіти 38,01 38,01 кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

21 дитина

4 Безкоштовний відпочинок 

дітей пільгових категорій у 

пришкільних таборах 

2021 Відділ освіти 484,90 484,90 кількість дітей, 

яким надано 

безкоштвний 

відпочинок

750 дітей

5 Виплата стипендії міського 

голови для обдарованих 

дітей та молоді м. Покров-

ська у сфері освіти 

2021 Відділ освіти 270,00 270,00 кількість дітей, 

яким надано 

стипендію

15 дітей

6 Надання послуг з 

енергосервісу

2021 Відділ освіти 349,00 349,00 впровадження 

енергозберігаюч

их заходів. 

3 заклади

7 Придбання та доставка 

підручників і посібників для 

учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2021 Відділ освіти 55,00 55,00 поповнення 

бібліотечного 

фонду

1 послуга

Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

10.Освіта

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 Надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами

2021 Відділ освіти 383,92 383,92 0,00 Проведення 

корекційно-

розвиткових 

занять та 

придбання 

спеціальних 

засобів корекції 

психофізичного 

розвитку для 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами

576 год

9 Перевезення учнів закладів 

загальної середньої освіти

2021 Відділ освіти 1 315,00 1 315,00 кількість учнів 810

9 Всього 14 441,83 383,92 0,00 14 057,91 0,00 0,00
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обласний

бюджет

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.1.3. Створення умов для 

самореалізації дівчат та 

хлопців

1. Організація спільних заходів з  міськими 

дитячими та молодіжними громадськими 

організаціями, молодіжними центрами, 

скаутскими клубами, осередками, 

Міською молодіжню радою.

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
63,00 63,00

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 200 осіб

2. Організація та участь молоді у заходах 

щодо реалізації молодіжної політики 

(Студентська Веселка, Студентська 

республіка, Молода людина року, 

Молода хвиля, Всеукраїнської програми 

"Поклик степу", День молоді  та інші 

заходи, які належать до компетенції 

сектора).

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
0,00

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 500 осіб

3. Проведення акцій:                                            

- до Дня бородьби зі СНІДом;                       

- Відповідальність починається з мене;                                                           

- Від Серця до Серця;                                         

- Скажи тютюнопалінню, алкоголю та 

наркотикам "Ні"

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
0,00

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 1 000 осіб

4. Транспортні витрати на  перевезення 

дитячих, молодіжних організацій, скаутів 

та Міської молодіжної ради, учнівської 

молоді, студентської та соціально-

активної молоді для участі в обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних 

конкурсах, фестивалях, змаганнях, 

республіках, квестах, тренінгах та інших 

заходах, які належать до компетенції 

сектора

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
250,00 250,00

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 400 осіб

5. Виготовлення та розміщення білбордів, 

банерів, соціальної реклами та ін. для 

забезпечення належного рівня 

інформованості населення міста з питань, 

які належать до компетенції сектора

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
0,00

кількість 

охоплених осіб 

 1000 осіб

6. Участь та організація  заходів з   

реалізації сімейної політики (День сімї, 

День матері, акції "Допоможи зібратися 

до школи", Молода родина, День 

Святого Миколая та інші заходи, які 

належать до компетенції сектора).

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
0,00

кількість 

охоплених осіб 

 50 осіб

Ціль 2. Якість життята людський розвиток

11. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

Держав-

ний

бюджету

місцевих бюджетів
підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області 

на період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Виділення субвенції обласному бюджету 

для виготовлення посвідчень батьків 

багатодітної сімї та дитини з багатодітної 

сімї (при наявності потреби в бланках)

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
0,00

кількість 

охоплених осіб 

 500 осіб

8. Транспортні витрати на  перевезення 

дітей з багатодітних сімей, багатодітні 

сімї та сімнй СЖО для участі в обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних 

конкурсах, фестивалях, змаганнях, 

республіках, квестах, тренінгах та інших 

заходах, які належать до компетенції 

сектора

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
0,00

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 100 осіб

9. Проведення інформаційної кампанії 

щодо протидії торгівлі людьми 2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
0,00

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 100 осіб

10. Проведення інформаційної кампанії 

щодо запобіганню насильству в сімї 2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
0,00

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

100 осіб

11. Проведення інформаційної кампанії 

щодо гендерної рівності та проведення 

заходів з виконання резолюція РБ ООН 

1325 «Жінки, мир, безпека»  

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
0,00

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 100 осіб

11. Всього 313,00 313,00

2



облас-

ний

бюджет

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 0,0

кількість фахівців, які 

підвищили 

кваліфікацію

70 осіб

КНП "Покровська 

міська лікарня" 0,0

кількість фахівців, які 

підвищили 

кваліфікацію

22 особи

КНП "Покровська 

міська лікарня"
0,0

 кількість закладів  в 

яких буде 

впроваджено 

документообіг

1 заклад

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
0,0

 кількість закладів  в 

яких буде 

впроваджено 

документообіг

1 заклад

3. Подальша реалізація заходів міських 

та районних програм «Місцевих 

стимулів для медичного персоналу» 

та «Кадри»

2021 КП "ЦПСМД"

30,0 30,0

кількість медич-ного 

персоналу, які 

отримують стимул

2 осіб

Інші завдання:

Забезпечити профілактику 

та лікування найбільш 

поширених небезпечних 

для здоров'я і життя 

людини захворювань

4. Придбання тест/систем, реактивів та 

систем відбору крові задля 

добровільного консультування і 

тестування на ВІЛ-інфекцію та 

обстеження ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів , що перебувають під 

медичним наглядом.

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

90,0 90,0

 кількість осіб, яким 

проведено 

добровідьне 

тестування 4 750 осіб

5. Придбання лікарських засобів задля 

профілактики  та лікування 

опортуністичних інфекцій, супутніх 

станів та захворювань у ВІЛ-

інфікованих та хворих на СНІД.

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

0,0

загальна кількість 

паціентів отримавших 

лікування 83 особи

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 20,0 20,0 1 200 осіб

КНП "Покровська 

міська лікарня" 0,0 100 осіб

7. Забезпечення лікарськими засобами 

хворих на туберкульоз

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 0,0

загальна кількість 

паціентів отримавших 

лікування
осіб

8. Забезпечення продовольчими 

пакетами на амбулаторному 

лікуванні

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

35,0 35,0

загальна кількість 

хворих, які 

забезпечені 

продовольчими 

пакетами

20 осіб

9. Своєчасне щеплення 

новонароджених від туберкульозу 

(БЦЖ)

2021 КП "ЦПМСД"

0,0

загальна кількість 

новонароджених, яким 

зроблено БЦЖ
осіб

Всього найменування 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку Донеької 

області на період до 2027 

року або стратегії розвитку 

міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

2. Впровадження електронного 

документообігу в закладах охорони 

здоров’я (комп’юте-ризація та 

придбання медичних інформаційних 

систем (МІС))

2021

Очікуваний результат
у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ний 

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
показник

Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

12. Охорона здоров'я

1. 20213.5.1. Розвивати 

інфраструктуру системи 

охорони здоров’я

Забезпечення безперервного 

навчання лікарів та підвищення 

кваліфікації середніх медичних 

спеціалістів

Виявлення хворих на туберкульоз,  

шляхом проведення безоплатного 

рентгенологічного та 

бактеріоскопічного обстеження

6. 2021 загальна кількість 

проведених 

безоплатних 

рентгенографій 

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10. Своєчасне проведення 

туберкулінодіагностики у дітей 4 - 

14 років

2021 КП "ЦПМСД"

320,0 320,0

загадьна кількість 

дітей яким 

встановлено пробу 

Манту

8 000 осіб

11. Препаратами інсуліну 2021 Покровська міська 

рада, КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 2 093,0 2 093,0

загальна кількість 

хворих, які отримали 

препарати інсуліну 560 осіб

12. Цукрознижуючими препаратами  та 

лікарськими засобами для 

нецукрововго діабету

2021 Покровська міська 

рада, КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 0,0

загальна кількість 

хворих, які отримали 

цукрознижувальні 

препарати

13. Глюкометрами, в тому числі 

ланцетами

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
0,0

0 0 загальна кількість 

хворих, які отримають 

глюкометри

14. Тест-смужками 2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
0,0

загальна кількість 

хворих, які отримають 

тест-смужки

Закупівля вакцин КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 55,0 55,0 20 осіб

КП "ЦПМСД"
35,0 35,0 608 осіб

КНП "Покровська 

міська лікарня" 0,0 80 осіб

16. Закупівля анатоксинів та сироваток 2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
0,0

загальна кількість 

хворих, якім введено 

анатоксин або 

сироватку

200 осіб

17. Лікарськими засобами для надання 

невідкладної медичної допомоги, в 

тому числі фібринолітичними 

препаратами. 

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
0,0

загальна кількість 

хвориз з ССЗ, якім 

проведено тромболізіс 22 особи

18. Медикаментами КП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 
725,0 725,0

загальна кількість 

пільговиків, 

забезпечених 

медикаментами

761 осіб

КП "ЦПМСД"

2 619,1 2 619,1

загальна кількість 

пільговиків, 

забезпечених 

медикаментами

10 951 осіб

20. Зубним протезуванням 2021 КП "Покровська міська 

стоматологічна 

поліклініка" ПМР ДО 2 300,0 2 300,0

загальна кількість 

пільговиків якім 

проведено 

зубопротезування

осіб

21. Слуховими апаратами 2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
560,0 560,0

загальна кількість 

пільговиків, які 

забезпечені слуховими 

апаратами

7 осіб

22. Кардіостимуляторами 2021 Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

департмент, управління 

та відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, заклади 

охорони  здоров'я

0,0

загальна кількість 

пільговиків, які 

забезпечені 

кардіостимуляторами

23. Штучними кришталиками 2021 Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

департмент, управління 

та відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, заклади 

0,0

загальна кількість 

пільговиків, які 

забезпечені штучними 

кришталиками

2021

15. 2021 кількість осіб, які 

отримали щеплення

2
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24. Засобами технічної  реабілітації 2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 943,2 943,2

загальна кількість 

пільговиків, які 

забезпечені засобами 

техничної реабілітації

71 особа

25. Надання якісної стаціонарної 

допомоги ветеранам ДСВ

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ", КНП 

"Покровська міська 

лікарня"

0,0

загальна кількість 

ветеранів ДСВ, якім 

надана якісна 

стаціонарна допомога

15 осіб

26. Лікарськими засобами дорослих 

хворих

2021 КП "ЦПМСД"

499,3 499,3

загальна кількість 

хворих дорослого віку, 

які забезпечені ЛЗ
113 осіб

27. Виробами медичного призначення 

дорослих  хворих 

2021 КП "ЦПМСД"

0,0

загальна кількість 

хворих дорослого віку, 

які забезпечені ВМП осіб

28. Лікарськими засобами дітей 2021 КП "ЦПМСД"

137,6 137,6

загальна кількість 

хворих дітей, які 

забезпечені ЛЗ

6 осіб

29. Виробами медичного призначення 

дітей

2021 КП "ЦПМСД"

0,0

загальна кількість 

хворих дітей, які 

забезпечені ВМП

осіб

30. Дорослих 2021 Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

департмент, управління 

та відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, заклади 

охорони  здоров'я

0,0

загальна кількість 

хворих дорослого віку, 

які забезпечені 

факторами згортання 

крові

осіб

31. Дітей 2021 Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

департмент, управління 

та відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, заклади 

охорони  здоров'я

0,0

загальна кількість 

хворих дітей, які 

забезпечені факторами 

згортання крові осіб

32. Забезпечення хворих на хронічну 

ниркову недостатність лікарськими 

засобами та медичними виробами

2021 КП "ЦПМСД"

0,0

загальна кількість 

проведених сеансів 

гемодіалізу осіб

33. Сучасними методами пренатальної 

діагностики вродженої та спадкової 

патології вагітних групи ризику 

100% -вим охопленням 

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

0,0

загальна кількість 

вагітних, якім 

проведено 

пренатальну 

діагностику 

вродженної та 

спадкової патології

710 осіб

34. Контрацептивами (оральні, бар'єрні, 

ВМК та інші) жінок, якім вагітність 

та пологи загрожують життю

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
0,0

загальна кількість 

жінок, які забезпечені 

контрацептивами 1 482 особи

35. Акушерські стаціонари сучасним 

діагностичним обладнанням, 

зокрема апарати (УЗД,  КТГ та 

ШВЛ для дорослих), кольпоскопи 

та обладнання для проведення 

рідинної цитології тощо

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

0,0

загальна кількість 

придбанного 

обладнання
20 одиниць

36. Придбання дихальних апаратів для 

новонародженних, в т.ч. для 

недоношених

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 0,0

загальна кількість 

придбанного 

обладнання
2 одиниці

37. Медикаментами для надання 

невідкладної допомоги (при тяжких 

гестозах, септичних ускладненнях 

та анеміях, тощо) 

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
0,0

загальна кількість 

жінок якім надано 

допомогу 143 особи

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Медикаменти при акушерських 

кровотечях

2021

0,0

загальна кількість 

жінок, якім надано 

допомогу 
10 осіб

в т.ч. засоби для зупинки кровотеч 

місцевої дії

2021

0,0

загальна кількість 

жінок, якім надано 

допомогу 

осіб

39. Ремонтно-побутові роботи (в 

акушерських стаціонарах та жіночих 

консультаціях)

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 0,0

загальна площа 

відділення, що 

підлягає ремонтним 

роботам, кв.м. 

3524,4 м2

40. Забезпечення дітей, хворих на 

фенілкетонурію продуктами 

лікувального харчування

2021 КП "ЦПМСД"

544,0 544,0

загальна кількість 

дітей забезпечених 

продуктами 

лікувального 

3 особи

41. Забезпечення  дітей перших двох 

років життя з малозабезпечених 

сімей пільговим харчуванням

2021 КП "ЦПМСД"

0,0

загальна кількість 

дітей, забезпечених 

пільговим 

харчуванням

3 особи

42. Утримання та діяльність молочної 

кухні

2021 КП "ЦПМСД"
500,0 500,0

утримання молочної 

кухні 250 дітей

43. Забезпечення молочними сумішами 

дітей, народжених від  ВІЛ-

інфікованих матерів 

2021 КП "ЦПМСД"

32,4 32,4

загальна кількість 

дітей, забезпечених 

пільговим 

харчуванням

3 осіб

44. придбання обладнання для молочної 

кухні

2021 КП "ЦПМСД"
0,0 придбання обладнання 8 одиниць

45. придбання медичного обладнання 2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ", КНП 

"Покровська міська 

лікарня"

0,0 придбання обладнання 67 одиниць

46. Придбання протипожежних засобів 2021  КНП "Покровська 

міська лікарня"
0,0 придбання засобів 400 одиниць

 КНП "Покровська 

міська лікарня" 0,0 1 проєкт

КП "Покровська міська 

стоматологічна 

поліклініка" ПМР ДО 0,0 1 проєкт

КП "ЦПМСД" 0,0

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 0,0 7 734,6 м2

 КНП "Покровська 

міська лікарня" 0,0 8 300 м2

49. Заходи щодо запобігання занесенню 

і поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2

2021 КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

6 500,0 6 500,0

медичні засоби та 

обладнання

100 відсотків

Інші завдання:

Виплата щомісячної 

державної допомоги ВІЛ-

інфікованим дітям

50. Виплата щомісячної державної 

допомоги ВІЛ-інфікованим дітям

2021 Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

департмент, управління 

та відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, заклади 

0,0

кількість дітей

осіб

50. Всього: 18 038,6 2 093,0 0,0 15 945,6 0,0 0,0

Інші завдання, які не 

перелічені вище, але на 

адміністративній території 

впроваджується

48. Проведення протипожежної 

сигналізації в лікувальному закладі.

2021 загальна площа , що 

підлягає ремонтним 

роботам, кв.м. 

47. Розробка проектно-кошторисної 

документації на виконання робіт з 

влаштування протипожежної 

сигналізації в лікувальному закладі.

2021 розробка проектно-

кошторисної 

документації

38. КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

4



обласний

бюджет

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3.4. Звлучення громадян 

до фізичної ктивності

1 Проведення та участь у 

спортивно-масових заходах

2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 
300,00 300,00

кількість 

проведених заходів

200 заходів

2 Надання фінансової допомоги 

провідним спортсменам міста 

(стипендії)

2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 422,90 422,90

кількість осіб, які 

отримають  

фінансову підтримку 

50 чоловік

3 Придбання спортивного 

обладнання та інвентарю для 

спортивних закладів міста 

(ДЮСШ, СК "Металург", ФОК 

м.Родинське,  ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх")

2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 
900,00 900,00

кількість одиниць, 

придбаного 

обладнання

8 одиниць

4 Організація громадських 

оплачуваних робіт для 

студентської молоді під час 

літніх канікул та у вільний від 

навчання час

2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 
0,00

кількість залучених 

осіб

 60 осіб

5 Утримання ДЮСШ 2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 
7 529,90 7 529,90

утримання закладу 1 об'єкт

6 Утримання Покровського 

міського центру фізичного 

здоров’я населення “Спорт для 

всіх” 

2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 4 999,70 4 999,70

утримання закладу 1 об'єкт

6. Всього 14 152,50 14 152,50

Ціль 2. Якість житла та людського розвитку

13. Фізичне вихованнята спорт

Інші завдання: підтримки 

об’єктів комунальної 

власності 

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста

№               

п/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:
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обласний

бюджет

міський  

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3.1. Підвищення 

доступності культурних 

послуг

1 Сприяти участі колективів 

художньої самодіяльності в 

міжнародних, республіканських, 

регіональних, обласних фестивалях 

та конкурсах

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

5,00 5,00 кількість заходів, 

в яких прийнято 

участь

45 заходів

2 Державниї, міські, професійні свят 

та пам’ятні дати:                                           

- Хрещення Господнє 

(с.Шевченко); Міжнародний 

жіночий день 8 березня;                                                

День працівників житлово-

комунального господарства;                                            

Масляна; День Європи;   День 

медичного працівника;  День 

захисту дітей; День молоді; День 

працівників металургійної та 

гірничодобувної промисловості;   

День бухгалтера;   День міста та 

День шахтаря;  День захисника 

України;  День працівників освіти; 

День залізничника;  День 

соціального працівника;  День 

працівників місцевого 

самоврядування;  День Святого 

Миколая (відкриття новорічної 

ялинки);  Новий рік                           

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

500,00 500,00 кількість 

проведених 

заходів

55 заходів

3 Проведення  міських конкурсів та 

виставок міський конкурс читців 

Т.Г.Шевченка

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

5,00 5,00 кількість 

проведених 

заходів

45 заходів

4 Проведення регіональних 

фестивалів:                                          

- «Фольк- Muzsik»;                                          

-«Покровський Літ-Fest»;                         

-Фестиваль «Залізняк фест»;                        

- конкурс-фестиваль "Срібні 

фанфари Донеччини"

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

10,00 10,00 кількість 

проведених 

заходів

8 заходів  

Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

14. Культура і туризм

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року, або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 Поповнення бібліотечних фондів 

КЗ "КМЦБС"

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

3,00 3,00 кількість 

одиниць

600 одиниць

6 Передплата періодичнх видань КЗ 

"КМЦБС"

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

0,00 кількість 

одиниць

125 одиниць

7 Розвиток культурного потенціалу, 

задоволення  культурних потреб 

населення та розширення доступу 

до культурних надбань краю

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

0,00 кількість 

проведених 

заходів

10 заходів

8 Виплата стипендії міського голови 

для обдарованих дітей та молоді 

м.Покровськ у сфері культури

2021 Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини

61,20 61,20 кількість осіб, 

яким надано  

стипендію

10  дітей

8. Всього: 584,20 0,00 0,00 561,20 0,00 23,00



обласний 

бюджет 

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Створення місцевої 

автоматизованої системи 

централізованого оповіщення 

(далі-МАСЦО) на території 

Покровської міської ради

2021 Покровська міська 

рада, суб’єкти 

господарювання, 

відділ з питань 

безпеки та протидії 

корупції

0,00 Кількість одиниць 

розробленої 

проєктно-

кошторисної 

документації 

1 документ

2. Приведення наявного фонду 

захисних споруд цивільного 

захисту у готовність 

2021 Покровська міська 

рада, суб’єкти 

господарювання, 

відділ з питань 

безпеки та протидії 

корупції

0,00 Кількість одиниць 

наявного фонду  

захисних споруд 

цивільного захисту

1 споруда

3. Забезпечення непрацюючого 

населення засобами РХБ

2021 Покровська міська 

рада Донецької 

області, відділ з 

питань безпеки та 

протидії корупції

0,00 Кількість засобів 1000 одиниць

4. Підвищення обізнанності 

населення про поведінку при 

загрозі або під час 

виникнення надзвичайних 

ситуацій (випуск пам'яток, 

листівок, теле-, радіопередач 

для населення, проведення 

змагань, навчань з підготовки 

молоді, непрацюючого 

наслення до дій у 

надзвичайних ситуаційях, та 

інше.)

2021 Відділ з питань 

безпеки та протидії 

корупції, відділ з 

питань безпеки та 

протидії корупції

0,00 Кількість заходів 4 заходи

5. Забезпечення наявності 

нормативної кількості 

місцевого матеріального 

резерву

2021 Покровська  міська 

рада, відділ з питань 

безпеки та протидії 

корупції, відділ з 

питань безпеки та 

протидії корупції

0,00 Придбання паливно-

мастильних 

матеріалів:                

бензин                             

ДТ

                                                                                                                                                                      

                                

1 т                                   

1 т

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області 

на період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

найменування 

показника

значення 

показника

3.1.1. Підвищення 

спроможності регіону 

попереджувати, реагувати 

та ліквідувати наслідки 

надзвичайних ситуацій

Інше завдання: 

Удосконалювати систему 

реагування на надзвичайні 

ситуації шляхом проведен-

ня закладки матеріально-

технічних засобів в регіона-

льний резерв для  поперед-

ження, ліквідації надзви-

чайних ситуацій та життє-

забезпечення постражда-

лого населення у відповід-

ності до затвердженої 

номенклатури

Держав-

ний

бюджету

місцевих бюджетів

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів

15. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

підпри-

ємств

інших 

джерел

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Забезпечення 

консультативних пунктів з 

питань цивільного захисту 

інформаційно-довідковим 

матеріалом, оформлення 

відповідних стендів

2021 суб’єкти 

господарювання, 

відділ з питань 

безпеки та протидії 

корупції

0,00 Оформлення 

стендів

2 од.

7 Реалізація протипожежних 

заходів

2021
Покровська міська 

рада, Управління та 

відділи 

Покровської міської 

ради

6 374,70 6 374,70 кількість  закладів 9

7 Всього 6 374,70 6 374,70

2



3

обласний 

бюджет
міський  бюджет

1 2 3 4 5 6 9 10 12 14 16 18 19

3.1.2. Підвищення 

суспільної 

правосвідомості та 

попередження 

злочинності

1.

 Забезпечення реалізації 

громадянами конституційного права 

на звернення і удосконалити роботу 

із зверненнями громадян у світлі 

вимог Указу Президента України від 

13.08.2002 № 700 «Про додаткові 

заходи щодо реалізації громадянами 

конституційного права на з

2021

Виконавчий комітет 

міської ради, ВП ГУНП, 

УСБУ, КРУ, Покровська 

ОДПІ ГУ міндоходів у 

Донецькій області, УСРА

Запобігання 

порушення діючого 

законодавства. 

Проведення 

особистих прийомів 

громадян

100 осіб

2. Всебічно висвітлювати в засобах 

масової інформації роботу 

правоохоронних органів по боротьбі 

зі злочинністю та зміцненню 

правопорядку в місті. Регулярно 

вивчати громадську думку 

мешканців міста відносно роботи 

правоохоронних органів

2021

Виконавчий комітет 

міської ради, ВП ГУНП,  

УСРА

Кількість заходів, 

щодо висвітлення 

діяльності 

правоохоронних 

органів

300  заходів

3.
Систематично обстежувати місця 

постійного зберігання та 

використання зброї та вибухових 

матеріалів. Проводити профілактичні 

заходи щодо попередження 

зловживань і порушень правил 

дозвільної системи, притягувати 

винних осіб до відповідальності 

згідно діючог

2021 ВП ГУНП, УСБУ

Кількість 

проведених 

профілактичних 

заходів, щодо 

запобігання пору-

шень при зберіганні 

та використанні 

зброї та вибухових 

матеріалів

30

заходів

16. Захист прав і свободи громадян

Очікуваний  результат 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Державний 

бюджет

місцевих бюджетів

підприємств інших джерел
найменування 

показника

Зміст заходу
значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на період 

до 2027 року або стратегії 

розвитку міста

№

з/п

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

3



4

1 2 3 4 5 6 9 10 12 14 16 18 19

4.
Здійснити заходи щодо проведення 

обліку житла, де проживають особи 

похилого віку, самітні, визнані 

недієздатними, психічно хворі, інші 

особи, які потребують опіки, а також 

хворі на алкоголізм та наркоманію з 

метою запобігання фактам знущання 

з них, незако

2021
Виконавчий комітет 

міської ради, ВП ГУНП

Захист мало 

захищених верств 

населення 

18 осіб

5.

Провести комплексні перевірки 

фінансово-господарської діяльності 

комерційних банків, через рахунки 

яких здійснюються незаконні 

фінансові операції. Вжити заходи 

щодо виявлення «фіктивних» 

підприємницьких структур, які, 

використовуючи злочинні зв`язки 

серед

2021

ВП ГУНП, УСБУ, КРУ, 

Покровська ОДПІ ГУ 

міндоходів у Донецькій 

області, УСРА

Запобігання здійс-

нення незаконних 

фінансових опера-

цій. Ліквідація 

"Фіктивних" підп-

риємницьких стру-

ктур, які займаю-

ться незаконною 

конвертацією 

грошових коштів

100%

6.

Здійснювати профілактичну, 

соціально-агітаційну, правову та 

консультативну роботу з сім`ями, в 

першу чергу з числа функціонально 

неспроможних.

2021
Виконавчий комітет 

міської ради, ВП ГУНП,

Формування 

правової свідомості 

громадян. 

Зниження 

показника 

виявлення 

проблемних сімей

50%

7. Організувати та провести спільні 

оперативно-профілактичні операції 

та рейди «Підліток», «Літо», 

«Вокзал», «Діти вулиці», «Урок», 

«Генофонд», «Канікули»

2021
ВП ГУНП, служба у 

справах неповнолітніх

Проведення  

оперативно-

профілактичних 

операцій

за вказівкою 

ГУНП

8.

Проведення операції «Генофонд», 

яка спрямована на профілактику 

немедичного вживання наркотиків та 

сильнодіючих медпрепаратів серед 

молоді, в першу чергу серед 

неповнолітніх

2021
ВП ГУНП,служба у 

справах неповнолітніх

Запобігання 

немедичному 

вживанню 

наркотиків та 

сильнодіючих 

медичних 

препаратів серед 

молоді

за вказівкою 

ГУНП

4



5

1 2 3 4 5 6 9 10 12 14 16 18 19

9.

Провести оперативно-профілактичні 

заходи щодо виявлення та взяття на 

облік осіб, які зловживають 

спиртними напоями, вчинюють 

правопорушення, займаються 

виготовленням самогону та інших 

спиртних напоїв, вживають 

наркотичні засоби або психотропні 

речовини, д

2021
ВП ГУНП, 

наркодиспансер

Кількість 

прведених 

оперативно-

профілактичних 

заходів

8 заходів

10.
Продовжити роботу по 

впровадженню в діяльність органів 

внутрішніх справ нових форм 

несення служби

2021 ВП ГУНП

Кількість заходів, 

щодо впровадження 

нових форм 

насення служби

15 заходів

11.

Продовжити роботу щодо створення 

та забезпечення функціонування в 

місті на великих підприємствах та в 

учбових закладах громадських 

формувань з охорони громадського 

порядку відповідно до Закону 

України «Про участь громадян в 

охороні громадського правопоряд

2021

Виконавчий комітет 

міської ради, ВП ГУНП, 

підприємства міста

Створення та 

забезпечення 

функціонування на 

підприємствах 

міста та в учбових 

закладах 

громадських 

формувань з 

охорони  

громадського 

правопорядку

1 

громадське 

формування

12.

Фінансова підтримка громадського 

формування "За порядок"
2021

Покровська міська рада

 ГФ "За порядок"

 Покровський відділ 

поліції
420,0 420,0 Функціонування ГФ за потребою

13. Придбання та обслуговування 

комплекту системи 

відеоспостереження 2021

Покровська міська рада

 ГФ "За порядок"

 Покровський відділ 

поліції

Забезпечення 

правопорядку у 

місті, протидія 

злочинності

за потребою

14

Фінансова підтримка  КП 

"Муніципальна служба 

правопорядку"

2021

Покровська міська рада

КП "Муніципальна 

служба правопорядку"

 Покровський відділ 

поліції

6 010,0 6 010,0
Функціонування 

КП  
за потребою

Інші 

завдання: Підтримувати 

правоохоронні органи та 

органи правосуддя задля 

оперативного реагування 

на прояви корупції, 

організо-вану 

злочинність з метою 

захисту прав людини

15

Здійснити комплекс організаційно-

правових заходів, спрямованих на 

виявлення каналів незаконного 

надходження в місто зброї, 

боєприпасів та вибухових речовин

2021 520,41 500,0 500,00

Виявлення та 

ліквідація каналів 

незаконного 

надходження в 

місто зброї, 

боєприпасів та 

вибухових речовин

100% 

ліфквідація

5



6

1 2 3 4 5 6 9 10 12 14 16 18 19

16
Вжити заходи щодо попередження 

протиправних діянь з боку 

нелегальних мігрантів, іноземних 

громадян, в першу чергу з критичних 

регіонів СНД, які знаходяться на 

території міста і мають кримінальні 

зв`язки, входять до складу 

організованих злочинних угрупуван

2021 ВП ГУНП,  ВГПіС, УСРА

Попередження 

протиправних діянь 

з боку нелегальної 

мігрантів, 

іноземних громадян

постійно

17

Провести комплекс організаційно-

практичних заходів з метою 

попередження здійснення злочинів, 

пов’язаних із застосуванням 

вогнепальної зброї, виявлення 

каналів її надходження

2021 ВП ГУНП, УСБУ, УСРА

Ліквідація 

незаконного 

надходження в 

місто зброї, 

боєприпасів та 

вибухових речови

100% 

ліквідація

18
Систематично проводити оперативно-

профілактичні заходи на ринках з 

метою захисту суб’єктів малого та 

середнього  бізнесу від рекету, 

запобігання та викриття фактів 

корупції і хабарництва

2021 ВП ГУНП, УСБУ,  УСРА

Недопущення 

фактів рекету, 

запобігання та 

викриття фактів 

корупції та 

хабарництва

постійно

19

Провести комплекс оперативно-

розшукових заходів щодо 

документування противоправної 

діяльності з боку посадових осіб 

органів та управлінь різних рівнів

2021 ВП ГУНП, УСБУ,  УСРА

Виявлення та 

документування 

протиправної 

діяльності з боку 

посадових осіб

за потребою

20 Систематично аналізувати стан 

криміногенної обстановки в місті, з 

метою встановлення факторів, що 

впливають на її загострення, 

формування ОЗУ і своєчасне 

усунення причин і умов

2021 ВП ГУПН, УСРА

Моніторинг 

криміногенної 

ситуації у місті

постійно

21
Проведення операцій «Мак», 

«Канал»
2021 ВП ГУПН, УСРА

Запобігання  

правопорушень у 

сфері обігу 

наркотичних 

речовин

2 операції

22

Вжити заходи щодо виявлення 

фактів транзиту та контрабанди 

наркотичних засобів

2021 ВП ГУПН, УСРА

Виявлення фактів 

транзиту та 

контрабанди 

наркотичних 

засобів

за потребою

23

Проведення операції «Батіскаф», яка 

спрямована на припинення злочинної 

діяльності аптек, які займаються без 

рецептурною торгівлею 

сильнодіючими та наркотичними 

медпрепаратами та об`єктів 

господарської діяльності, що 

займаються безліцензійним обігом 

прекур

2021 ВП ГУПН, УСРА

Недопущення 

безрецептурної 

торгівлі 

сильнодіючими та 

наркотичними 

медпрепаратами

1 операція

6



7

1 2 3 4 5 6 9 10 12 14 16 18 19

24
Провести комплекс організаційно-

практичних заходів щодо виявлення і 

припинення діяльності організованих 

злочинних груп, які займаються 

незаконним обігом наркотиків, 

психотропних, отруйних речовин

2021 ВП ГУПН, УСРА

Припинення 

діяльності 

організованих 

злочинних груп

100%

25

Проведення операцій «Побут» та 

«Нагляд», які спрямовані на 

попередження правопорушень з боку 

раніше засуджених, в тому числі в 

побуті, покращення індивідуально-

профілактичної роботи серед осіб, 

які перебувають на обліках органів 

внутрішніх справ

2021 ВП ГУНП

Попередження 

правопорушень з 

боку раніше 

засуджених

2 операції

26 Капітальний ремонт покрівлі 

адміністративної будівлі 

Покровського відділу поліції ГУНП в 

Донецькій області

2020-2021

Покровська міська рада

Покровський відділ 

поліції

950,0 950,0

клькість 

відремонтованих 

будівель

1 будівля

27
Придбання паливно-мастильних 

матеріалів
2021

Покровська міська рада

Покровський відділ 

поліції

КП "Покровськ-

водоканал"

кількість 

придбаних паливно-

мастильних 

матеріалів

33,3 тис. л

28

Реалізація заходів з підвищення 

безпеки міста
2021

Покровська міська рада, 

Управління та відділи 

Покровської міської ради

5 769,0 5 769,0
реалізація програми 

"Безпечне місто"
1 програма

28. Всього 13 649,0 500,0 13 149,0

7



облас-

ний

бюджет

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Надання безкоштовних юридичних консуль-

тацій щодо певного законодавства, яке 

стосується соціального захисту населення

2021 УСЗН 0,00 кількість осіб, 

які отримали 

консультацію 

10 000 осіб

2 Створення у місті спільного діалогу бізнесу та 

установ соціального захисту населення з питань 

спільного партнерства

2021 УСЗН, 

Терцентр,приватн

і підприємці 

міста

0,00 кількість 

залучених 

підприємців

10 осіб

3 Надання комплексу безкоштовних консультацій 

та інформаційних послуг людям з інвалідністю, 

пенсіонерам міста, учасникам операції 

об'єднаних сил та учасників АТО, ВПО  з 

питань діяльності управління   соціального 

захисту населення

2021 УСЗН 0,00 кількість осіб, 

які отримали 

консультацію 

12 700 осіб

4 Проведення постійного контролю за 

зверненнями громадян, стан роботи 

висвітлювати в засобах масової інформації

2021 УСЗН 0,00 кількість 

заходів

12 засідань

5 Підвищення ступення кваліфікації працівників 

управління шляхом залучення іх до участі в 

різноманітних тренінгах 

2021 УСЗН 0,00 кількість 

тренінгів

10 заходів

6 Проведення семінарів, засідань,

«круглих столів» щодо

роз’яснювальної роботи з питань соціального 

захисту

2021 УСЗН 0,00 кількість 

тренінгів

10 заходів

7 Продовження роботи "Соціального таксі" 2021 Центр 

комплексної 

реабілітації  

"Милосердя" 

10,20 10,20 кількість осіб, 

яким надано 

послуи

500 осіб

8 Надання транспорту громадським організаціям, 

підприємствам та установам міста для 

організації заходив соціального напрямку 

2021 Центр 

комплексної 

реабілітації  

"Милосердя" 

0,00 кількість 

організацій, 

яким надано 

послуги

11 організацій

9 Організація заходів з  відпочінку осіб з 

інвалідностю та дітей, які мають інвалідність за 

межами міста (з супроводжуючою особою)

2021 Центр 

комплексної 

реабілітації  

"Милосердя" 

68,00 68,00 кількість осіб, 

які приймають 

участь у 

заходах

40 осіб

10 Реалізація Програми Університет 3 покоління 

"Дивосвіт" 

2021  Покровська 

міська рада, 

Терцентр УСЗН

112,20 112,20 кількість осіб, 

яким надано 

послуги

150 осіб

11 Продовжити співпрацю з спілкою Червоного 

Хреста, надання гуманітарної допомоги для 

ВПО

2021 Терцентр,

Спілка Червоного 

Хреста

500,00 500,00 кількість осіб, 

яким надано 

гуманітарну 

допомогу

1000 осіб

Виконавець

№ і назва Стратегії розвитку 

Донецької області на період 

до 2027 року або стратегії 

розвитку міста

№ з/п Зміст заходу
Термін 

виконання
найменування 

показника
значення показника

Витрати на реалізацію, тис.грн.
Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів

17. Соціальний захист населення

3.2.1. Підвищення якості 

та доступності адміністра-

тивних та соціальних 

послуг для усіх верств 

населення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12 Облік осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які мають право на безоплатне 

забезпечення технічними засобами реабілітації

2021 УСЗН 5 890,51 5 890,51 кількість осіб, 

які забезпечені 

техничними 

засобами

452 особи

13 Забезпечення дітей з інвалідністю 

реабілітаційними заходами в реабілітаційних 

установах

2021 УСЗН 345,00 345,00 кількість осіб, 

яким надано 

заходи з 

реабілітації

22 дитини

14 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

осіб з інвалідністю загального захворювання  

2021 УСЗН 351,10 351,10 кількість осіб, 

яким надано 

послуги з 

оздоровлення

31 осіб

15 Забезпечення санаторно-курортними путівками 

ветеранів війни та осіб з інвалідністю 

(Мінсоцполітика)

2021 УСЗН 114,80 114,80 кількість осіб, 

яким надано 

послуги з 

оздоровлення

14 осіб

16 Забезпечення компенсацією за проїзд 

супроводжуючих спинально-хворих до 

санаторно-курортних закладів та в зворотньому 

напрямку

2021 УСЗН 0,00 0 0 кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

6 осіб

17 Забезпечення виплати компенсації за 

невикористані путівки особам з інвалідністю 

від загального захворювання

2021 УСЗН 0,00 0,00 кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

 10 осіб 

18 Надання 100% пільги на оплату послуг зв’язку  

особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп міста 

згідно списків УТОС

2021 УСЗН

ВАТ

«Укртелеком»

28,80 28,80 кількість осіб, 

яким надано 

пільги

29 осіб

19 Компенсація видатків за надання пільг на 

оплату житловокомунальних послуг особам з 

інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з 

інвалідністю по зору *

2021 УСЗН 145,01 145,01 кількість осіб, 

яким надано 

пільги

41 особа

20 Здійснення компенсаційних виплат особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт і 

техобслуговування автомобілів, мотоколясок і 

на транспортне обслуговування *

2021 УСЗН 15,05 15,05 кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

32 особи

21 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

учасників ліквідації аварії на 

ЧАЄС(постраждалих внаслідок ЧК)

2021 176 0,00 0 0 кількість осіб, 

яким надано 

послуги з 

оздоровлення

7 осіб

22 Забезпечення виплати компенсації за 

невикористані путівки ЛН аварії наЧАЄС

2021 УСЗН 3,10 3,10 кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

 5 осіб 

23 Транспортне перевезення пільгової категорії 

населення (осіб з інвалідністю, учасників ЧАЕС 

та інш.)

2021 УСЗН,

Покровська 

міська рада

96,00 96,00 кількість осіб, 

яким надано 

пільги

480 осіб

24 Оплата проїзду ліквідаторів аварії на ЧАЕС 

один раз на рік до будь якого пункту України і 

назад автомобільним, або повітряним, аба 

залізничім транспортом з правом 

першочергового придбання квитків

2021 УСЗН 12,80 12,80 кількість осіб, 

яким надано 

соціальну 

підтримку

16 осіб

25 Соціальний захист громадян, які постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи,  по ЗУ

«Про статус та соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»

2021 УСЗН 798,20 798,20 кількість осіб, 

яким надано 

соціальну 

підтримку

 219 осіб

Інше завдання: 

Забезпечити соціальний 

захист громадян 

постраждалих внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

Інше завдання: 

Забезпечити соціальний 

захист осіб з інвалідністю



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26 Надання пільгового медичного обслуговування 

осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи *

2021 УСЗН 124,30 124,30 кількість осіб, 

яким надано 

пільги

47 осіб

27 Надання матеріальної допомоги постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи *

2021 УСЗН 73,50 73,50 кількість осіб, 

яким надано 

матеріальну 

допомогу 

98 осіб

28 Надання пільг з послуг зв'язку ветеранам війни і 

праці, громадянам, постраждалим внаслідок 

ЧАЕС, ветеранів, пенсіонерів силових структур 

та багатодітним сім*ям 

2021 УСЗН, 

Покровська 

міська рада

58,70 58,70 кількість осіб, 

яким надано 

пільги

112 осіб

29 Забезпечення компенсацією вартості проїзду 

осіб з інвалідністю внаслідок війни

2021 УСЗН 2,60 2,60 кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

4 особи

30 Забезпечення виплати компенсації за 

невикористані путівки особам з інвалідністю 

внаслідок війни  

2021 УСЗН 9,70 9,70 кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

18 осіб 

31 Проведення безоплатного поховання померлих 

(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

учасників бойових дій і осіб з інвалідністю 

внвслідок  війни та громадян, які мають звання 

"Почесний громадянин міста По

2021 УСЗН, 

Покровська 

міська рада

47,80 47,80 кількість осіб, 

яким надано 

послуги

 11 осіб

32 Забезпечення виплати одноразової грошової 

допомоги ветеранам війни згідно Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»

2021 УСЗН 2 243,00 2 243,00 кількість осіб, 

яким надано 

грошову 

допомогу

1615 ветеранів

33 Виплата пільг громадянам на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива та 

скрапленого газу у грошовій формі

2021 УСЗН,

відділ 

персоніфікованог

о обліку

населення

6 094,98 6 094,98 кількість осіб, 

яким надано 

пільги

 16 500 осіб

34 Компенсаційні виплати  за пільговий проїзд 

залізничим  транспортом приміського 

сполучення загального користування

2021 УСЗН

Покровська 

міська рада

100,00 100,00 кількість осіб, 

яким надано 

пільги

210 осіб

35 Компенсаційні виплати перевізникам за 

пільговий проїзд міським автомобільним 

транспортом загального користування у 

звичайному режимі руху та у режимі 

маршрутного такс іокремим категоріям 

громадян

2021 УСЗН

Покровська 

міська рада

70,00 70,00 кількість осіб, 

яким надано 

пільги

11 900 осіб

36 Оплата ЖКП  та послуг зв’язку почесним 

громадянам міста

2021 УСЗН,

Покровська 

міська рада

251,00 251,00 кількість осіб, 

яким надано 

послуги

15 осіб

37 Організація оздоровлення деяких пільгових 

категорій населення за рахунок місцевого 

бюджету

2021 УСЗН, 

Покровська 

міська рада

225,30 225,30 кількість осіб, 

яким надано 

послуги

31 особа

38 Проведення капітального ремонту приватних 

будинків окремим категоріям населення, а саме 

особам з інвалідністю ВВВ та Почесним 

громадянам міста Покровська

2021 УСЗН, 

Покровська 

міська рада

0,00 кількість осіб, 

яким надано 

послуги

1 особа

39 Проведення виплат студентам, які внесені до 

Єдиного Державного реєстру з метою надання 

соціальних стипендій

2021 УСЗН 2 840,00 2 840,00 кількість осіб, 

яким надано 

матеріальну 

допомогу 

121 особа

Інше завдання: 

Забезпечити соціальний 

захист ветеранам війни

Інше завдання: 

Забезпечити соціальний 

захист окремих категорій 

населення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40 Надання щомісячної стипендії членам 

територіальної громади міста Покровська, яким 

виповнилося 100 років

2021 УСЗН, 

Покровська 

міська рада

54,00 54,00 кількість осіб, 

яким надано 

матеріальну 

допомогу 

6 осіб

41 Надання компенсації на спорудження 

надгробка на могилі померлої (загиблої) особи

2021 УСЗН, 

Покровська 

міська рада

60,00 60,00 кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

3 особи

42 Компенсація ЖКП лікарям та лікарям- інтернам 2021 Покровська 

міська рада, 

УСЗН

21,30 21,30 кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

3 особи

43 Забезпечення своєчасного призначення та 

виплати щомісячної компенсаційної виплати на 

догляд за особою з інвалідністю 1  групи  або 

престарілим, який досяг 80 річчя

2021 УСЗН

Відділ грошових 

виплат ПФУ

8,80 8,80 кількість осіб, 

яким надано  

соціальну 

підтримку 

20 осіб

44 Забезпечення призначення та виплати допомоги 

згідно Закону України «Про психіатричну 

допомогу»

2021 УСЗН,

відділ грошових 

виплат та 

компенсацій

839,90 839,90 кількість осіб, 

яким надано  

соціальну 

підтримку 

30 осіб 

45 Забезпечення призначення та виплати допомоги 

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошової допомоги 

батькам-вихователям і прийомним сім'ям

2021 УСЗН,

відділ грошових 

виплат та 

компенсацій

2 118,70 2 118,70 кількість осіб, 

яким надано  

соціальну 

підтримку 

6 осіб

46 Забезпечення надання державної соціальної 

допомоги згідно Закону „Про державну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям”

2021 УСЗН 8 081,50 8 081,50 кількість осіб, 

яким надано  

соціальну 

підтримку 

250 осіб

47 Забезпечення призначення та виплати 

тимчасової допомоги на дітей, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів

2021 УСЗН,

відділ грошових 

виплат і 

компенсацій

103,40 103,40 кількість осіб, 

яким надано  

соціальну 

підтримку 

7 осіб

48 Забезпечення своєчасного призначення на 

виплату соціальної допомоги сім’ям  з дітьми

2021 УСЗН,

відділ грошових 

виплат та 

компенсацій

44 585,90 44 585,90 кількість осіб, 

яким надано  

соціальну 

підтримку 

 2165 осіб

49 Забезпечення виплати одноразової винагороди 

матерям-героїням

2021 УСЗН, відділ 

грошових виплат

19,30 19,30 кількість осіб, 

яким надано  

соціальну 

підтримку 

1 особа

50 Забезпечення призначення та виплати 

тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату

2021 УСЗН 15,90 15,90 кількість осіб, 

яким надано 

соціальну 

допомогу 

3 особи

51 Забезпечення призначення та виплату 

соціальної допомоги згідно Закону

„Про державну соціальну допомогу особам з  

інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю”

2021 УСЗН 28 562,60 28 562,60 кількість осіб, 

яким надано 

соціальну 

допомогу 

919 осіб

52 Забезпечення призначення та виплати допомоги 

згідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію та особам 

з інвалідністю»

2021 УСЗН 5 989,90 5 989,90 кількість осіб, 

яким надано 

соціальну 

допомогу 

254 осіб

53 Забезпечення призначення та виплати послуги з 

догляду за дитиною до трьох років 

"муніципальна няня"

2021 УСЗН 461,00 461,00 кількість осіб, 

яким надано  

соціальну 

підтримку 

20 осіб



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

54 Забезпечення надання допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім*ях

2021 УСЗН 6 262,80 6 262,80 кількість осіб, 

яким надано  

соціальну 

підтримку 

242 сімей

55 Призначення та виплата компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду 

на непрофесіональній основі 

2021 УСЗН

Покровська 

міська рада

890,40 890,40 кількість осіб, 

яким надано  

соціальну 

підтримку 

83 особи

56 Виплата житлових субсидій громадянам на 

оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання твердого та рідкого, пічного 

побутового палива і скрапленого газу у 

грошовій формі

2021 УСЗН 47 378,25 47 378,25 кількість сімей, 

яким надано  

соціальну 

підтримку 

8,0 тис. сімей

57 Надання одноразової матеріальної допомоги (в 

т.ч. онко та тяжкохворим громадянам, 

постраждалим внаслідок ЧК, учасникам АТО та 

членам їх сімей)

2021 Покровська 

міська рада.

УСЗН,

Терцентр

4 362,50 22,50 4 340,00 кількість осіб, 

якім надано 

матеріальну 

допомогу

1085 осіб

58 Надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам на виконання депутатських 

повноважень

2021 Покровська 

міська рада.

УСЗН,

Терцентр

1 330,00 1 330,00 кількість осіб, 

якім надано 

матеріальну 

допомогу

266 осіб

59 Організація заходів: -вітання ювелярів з 90,95, 

та 100 річчям

-      щодо відзначення Дня Перемоги

-      щодо відзначення Дня громадян похилого 

віку

-      щодо відзначення Дня осіб з інвалідністю

-      щодо відзначення Дня захисту дитини

-      вшанува

2021 Покровська 

міська рада.

УСЗН

1 421,00 1 421,00 кількість осіб, 

які приймають 

участь у 

заходах

4380 осіб

60 Надання одноразової матеріальної допомоги на 

поховання громадян

2021 Покровська 

міська рада 

УСЗН

35,00 35,00 кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

87 осіб

61 Придбання новорічних подарунків 2021 Покровська 

міська рада 

УСЗН

202,00 202,00 кількість осіб, 

яким надано 

подарунки

2 320 осіб

62 Безкоштовне забезпечення міською газетою 

«Маяк» пільговим категоріям населення 

2021 Покровська 

міська рада 

Терцентр

1 629,00 1 629,00 кількість осіб, 

яким 

оформлена 

підписка

4 640 осіб

63 Фінансове забезпечення громадських об’єднань 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість

2021 УСЗН, міська 

рада

587,10 587,10 кількість 

громадських 

організацій, 

яким надано 

фінансове 

забезпечення

3 організації

64 Забезпечення роботи програмного комплексу 

"Криптосервер"

2021 УСЗН 0,00 кількість 

організацій, 

яким надано 

послуги

3 організації

65 Одноразова матеріальна допомога особам, які 

постраждали від торговлі людьми

2021 УСЗН 6,90 6,90 кількість осіб, 

яким надано 

матеріальну 

допомогу 

1 особа
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66 Продовжити функціонування відділення з 

надання безкоштовних послуг "Турбота"

2021 УСЗН, 

Покровська 

міська рада

103,90 103,90 кількість осіб, 

яким надано 

послуги  

1  особа

67 Надання щомісячної допомоги здобувачам 

освіти закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, закладів фахової передвищої 

освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на повному держ

2021 УСЗН 162,55 162,55 кількість осіб, 

яким надано 

матеріальну 

допомогу 

33 особи

68 Доставка та поховання  безпритульних самотніх 

померлих громадян

2021 ЖКВ, КП 

"Покровська 

ритуальна служба"

30,00 30,00 кількість осіб, 

яким надані  

пільги з 

доставки і 

поховання

54  особи

Інше завдання: 

Оздоровлення та відпочинок 

дітей

69 Заходи з оздоровлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, та 

дітей, які виховуються в сім'ях с дітьми 

(відшкодування повної або часткової вартості 

путівок)

2021 УСЗН 900,00 900,00 кількість осіб, 

яким надано 

послуги з 

оздоровлення

82 дитини

70 Транспортні витрати на перевезення в заклади 

оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують соціальної уваги та підтримки

2021 УСЗН 40,00 40,00 кількість осіб, 

яким надано 

послуги з 

перевезення

60 дітей

70 Всього 176 895,25 163 150,34 520,41 12 724,50 0,00 500,00

Примітка: * шляхом передачі субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам



облас-

ний

бюджет

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Перевірки стану збереження

житла 2021
Служба у справах 

дітей 0,0
Кількість охоплених 

дітей

95 дітей

2.

Придбання на вторинному

ринку впорядкованого житла

для дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа,

які перебувають на

квартирному обліку і

потребують поліпшення

житлових умов ( на умовах

співфінансування)    

2021

Служба у справах 

дітей 

750,0 750,0

Кількість придбанного

житла

4 одиниці

3.

Сприяння вступу до

спадщини за законом,

приватизації житла, яке є у

дітей зазначеної категорії на

праві користування  

2021

Служба у справах 

дітей

5,0 5,0

Нотаріальне 

оформлення документів 

на спадщину, 

приватизація житла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1                                              

1

4.

Проведення інформаційних

заходів щодо:

- попередження негативних

проявів серед дітей; 

- популяризації сімейних

форм виховання дітей-сиріт

та дітей, позбавлених

батьківського піклування;

- популяризації сімей

патронатних вихователів

2021 Служба у справах 

дітей 

0,0

Кількість 

виготовленної  та 

розповсюдженної  

інформаційної 

продукції                 

буклетів, 

бігбордів                                                  

 

                                                                         

                                                   

200  од                                                   

3      од

5

Придбання автотранспорту

для дитячого будинку

сімейного типу

2021 Служба у справах 

дітей 500,0 500,0

Кількість придбаних

автомобілей

1 одиниця

5 Всього: 1 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 255,0

Всього
Зміст заходу

3.2.3 Поліпшення житлових 

умов населення

Витрати на реалізацію, тис.грн.

3.2.1.Підвищення якості та 

доступності 

адміністративних та 

соціальних послуг 

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області 

на період до 2027 року

18.  Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Термін

виконан-

ня 

Держав-

ний

бюджет

інших 

джерел
значення показника

у тому числі за рахунок коштів:

Виконавець
підпри-

ємств

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів

Очікуваний 

результат

місцевих бюджетів

найменування 

показника

№

з/п

1



обласний

бюджет
 міський бюджет

1 2 3 4 5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12 13

3.2.3. Поліпшення 

житлових умов 

населення

1 Забезпечення якісного 

управління житловим 

фондом та поліпшення умов 

проживання мешканців

36 095,7 36 095,7

Придбання в комунальну 

власність квартир на 

вторинному ринку нерухомого 

майна для надання в тимчасове 

користування ВПО

2021
Житлово-комунальний 

відділ

3 095,7 3 095,7

придбання 

квартир
15

Капітальний ремонт житлового 

фонду (покрівель) (в т.ч. 

розробка ПКД)

2021
Житлово-комунальний 

відділ
будинки 12

Встановлення світильників під 

козирьками 2021
Житлово-комунальний 

відділ
одиниць 300

Ремонт під’їзних козирків та 

придбання матеріалів 2021
Житлово-комунальний 

відділ
одиниць 68

Капітальний ремонт балконів (в 

т.ч. розробка ПКД) 2021
Житлово-комунальний 

відділ

2 500,0 2 500,0
будинки 2

Капітальний ремонт ліфтів (в 

т.ч. розробка ПКД) 2021
Житлово-комунальний 

відділ

23 900,0 23 900,0
одиниць 26

Придбання матеріалів для 

поточного ремонту 

багатоквартирних житлових 

будинків м.Покровська та 

2021
Житлово-комунальний 

відділ

5 000,0 5 000,0

будинки 376

Технічне остеження 

конструктивів багатоквартирних 

житлових будинків

2021
Житлово-комунальний 

відділ
будинки 8

Виконання експертного 

висновку з експлуатації ліфтів 2021
Житлово-комунальний 

відділ

100,0 100,0
одиниць 25

Капітальний ремонт по 

облаштуванню пандусів для 

інвалідів (в т.ч. розробка ПКД)
2021

Житлово-комунальний 

відділ

1 500,0 1 500,0

одиниць 5

2. Підтримка житлового 

фонду при створені та 

функціонуванні об'єднаннь 

співвласників Створення в багатоквартирних 

житлових будинках ОСББ 2021

Співвласники 

багатоквартирних 

будинків

Підтримка житлового фонду  

м.Покровська при створені та 

функціонуванні об'єднаннь 

співвласників багатоквартирних 

будинків

2021
Житлово-комунальний 

відділ
будинки 28

Підтримка житлового фонду 

м.Родинське при створені та 

функціонуванні об'єднаннь 

співвласників багатоквартирних 

будинків

2021
Житлово-комунальний 

відділ
будинки 136

у тому числі за рахунок коштів:

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів

19.  Житлове господарство та комунальна інфораструктура

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

2



1 2 3 4 5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12 13

Підтримка житлового фонду 

смт.Шевченко при створені та 

функціонуванні об'єднаннь 

співвласників багатоквартирних 

будинків

2021
Житлово-комунальний 

відділ
будинки 26

3. Забезпечення реалізації 

заходів з капітального 

ремонту та реконструкції 

теплового господарства

27 980,0 27 980,0

Проведення  ремонту димової 

труби Н=60 м на котельні №1 

м.Покровськ (в т.ч. розробка 

ПКД)

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"
одиниць 1

Встановлення вузлів обліку 

спожитої теплової енергії на 

котельнях підприємства в т.ч. 

розробка проектно-кошторисної 

документації - (котельні 

№1,2,3,4,5,7,8,9,10, 11,12, 14,16)

2021

Житлово-комунальний 

відділ, КП "Покровськ-

тепломережа"

одиниць 13

Встановлення вузлів 

комерційного обліку спожитої 

теплової енергії для опалення 

житлових будинках

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"
одиниць 302

Реконструкція вузлів обліку 

природного газу по котельням 

№ 6,3,9

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"
одиниць 3

Закриття котельні №13 

смт.Шевченко та облаштування 

електричного опалення по 

житловим будинкам та міській 

лікарні

2021
КП "Покровськ-

тепломережа"
одиниць 1

Реконструкція системи 

газопостачання житлових 

будинків по вул.Авангардна 

б.2б, 2в

2021
Житлово-комунальний 

відділ

3 000,0 3 000,0

будинків 2

Фінансова підтримка КП 

"Покровськтепломережа" 2021
КП "Покровськ-

тепломережа"

24 980,0 24 980,0 фінансова 

підтримка
1

4. Забезпечення реалізації 

заходів з капітального 

ремонту та реконструкції 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства

5 000,0 5 000,0

Реконструкція КНС № 1 

м.Покровськ (в т.ч. розробка 

ПКД)

2021

КП "Покровськ-

водоканал" одиниць 1

Встановлення приладів обліку 

холодної води в 

багатоквартирних житлових 

будинках 

2021

КП "Покровськ-

водоканал"
одиниць 540

Виготовлення проектно-

кошторисної документації для 

встановлення приладів обліку 

холодної води в 

багатоквартирних житлових 

будинках 

2021
КП 

"Покровськводоканал"
ПКД 540

Виконання проектно-

кошторисної документації:

 «Реконструкція самопливного 

каналізаційного  залізобетон-

ного  колектору Д-600-800мм від 

камери гасіння м.Родинське  до 

ООС Мирноградського ВУВКГ» 

протяжністю 3,8 км

2021
Житлово- комунальний                      

відділ 
ПКД 1

Інше: Забезпечення 

справедливої 

трансформації вугільної 

галузі та підвищення 

ефективності управління 

традиційними 

енергетичними 

ресурсами

3



1 2 3 4 5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12 13

Розробка проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію 

трубопроводу водопостачання 

від вул.Захисників України до 

ПНС №20 смт.Шевченко

2021
Житлово- комунальний                      

відділ 
ПКД 1

Придбання переносної 

проливної станції АС-П 2021
КП 

"Покровськводоканал"
одиниць 1

Капітальний ремонт 

трубопроводів водопостачання 2021
КП 

"Покровськводоканал"
м 1480

Фінансова підтримка КП 

"Покровськводоканал"
2021

КП 

"Покровськводоканал"

5 000,0 5 000,0 фінансова 

підтримка 

комунального 

підпримства

1

5. Благоустрій територій 

населених пунктів

68 512,2 68 512,2

5.1 Утримання та ремонт 

дорожньо-мостового 

господарства 

(комунального значення)

24 743,0 24 743,0

 Утримання вулично-

дорожньої мережі 

2021  Житлово-комунальний 

відділ

800,0 800,0 розмітка 

дорожня тис.м2 

встановлення 

дорожніх знаків 

од.

                                    

2,5                                                                              

150 

Поточний ремонт вулиць, 

доріг та тротуарів, у тому 

числі придбання матеріалів

2021 Житлово-комунальний 

відділ, КП "Управління 

міського господарства"

20 000,0 20 000,0 тис.м2 5

Заходи зі створення 

безперешкодного доступу для 

інвалідів (з'їзди)

2021 Житлово-комунальний 

відділ одиниць

14

Придбання посипкового

матеріалу (гранвідсів, технічна

сіль)  для посипки доріг

2021 КП "Управління міського 

господарства"

тон 4000

Встановлення лежачих

поліцейських

2021 Житлово-комунальний 

відділ

300,0 300,0 одиниць 7

Послуги по встановленню та

обслуговуванню технічного

засобу дорожнього руху

(світлофор)

2021 Житлово-комунальний 

відділ

643,0 643,0 узлів 6

Поточний ремонт

асфальтобетонних покриттів

доріг струменевим методом

машиною марки УЯР

2021 Житлово-комунальний 

відділ

3 000,0 3 000,0 установ 15

5.2. Утримання,  ремонт та 

очищення зливових 

каналізаційних, дренажних 

Утримання зливової 

каналізації, у тому числі 

придбання матеріалів

2021 КП "Управління 

міського господарства"

км 8,1

Поточний ремонт зливової 

каналізацій, у тому числі 

придбання матеріалів 

2021 КП "Управління 

міського господарства"

км 3

5.3. Утримання, ремонт та 

будівництво об’єктів 

зовнішнього освітлення

5 420,0 5 420,0

Утримання мереж 

зовнішнього освітлення 

2021 КП "Управління 

міського господарства"

км 140,3

4



1 2 3 4 5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12 13

Поточний ремонт мереж 

зовнішнбого освітлення

2021 КП "Управління 

міського господарства"

км 30

оплата за електроенергію та 

зовнішнє освітлення міста

2021 Житлово-комунальний 

відділ

5 420,0 5 420,0 кВт 200 000

5.4. Утримання зелених 

насаджень загального 

користування

Утримання об'єктів зеленого 

господарства

2021 КП "Управління 

міського господарства"

тис.м2 20

Поточний ремонт об'єктів 

благоустрою (омолоджен-ня, 

санітарна обрізка дерев)

2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

300

Капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою (ліквідація дерев 

за заявками мешкан-ців, 

юридичних та фізичних осіб)

2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

300

Видалення аварійних дерев 2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць
200

Придбання садженців квітів 2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

51200

Придбання садженців дерев 2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

1000

Придбання добрива та 

отрутохимікатів

2021 КП "Управління 

міського господарства"

упаковок                      90

5.5. Утримання та благоустрій 

місць поховань, поховання 

безрідних та фінансування 

робіт з інветаризації 

земельних ділянок під 

кладовища

1 000,0 1 000,0

Поточний ремонт 

пам'ятників, братських могил 

та інших місць поховань 

загиблих захисників Вітчизни

2021 КП "Покровська 

ритуальна служба" КП 

"Управління міського 

господарства"

одиниць

9

Утримання пам'ятників 2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

10

Утримання кладовищ 2021 КП "Покровська 

ритуальна служба"

1 000,0 1 000,0 об'єктів 6

Доставка та поховання  

безпритульних самотніх 

померлих громадян

2021 КП "Покровська 

ритуальна служба"

осіб 20

Оформлення документації 

паспортів на кладовища, 

проектів відведення 

земельних ділянок

2021 КП "Покровська 

ритуальна служба" одиниць

5

Капітальний ремонт 

сторожки доглядачів на 

кладовищі селища 

Динасового заводу

2021 КП "Покровська 

ритуальна служба"
одиниць

1

Будівництво алеї Слави на 

міському кладовищі (в т.ч. 

розробка ПКД)

2021 КП "Покровська 

ритуальна служба" одиниць

1

5



1 2 3 4 5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12 13

5.6. Санітарне очищення, 

придбання обладнання та 

ліквідація стихійних 

звалищ

4 837,0 4 837,0

придбання контейнерів для 

твердих побутових відходів 

2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

600

ліквідація стихійних звалищ 2021 Житлово-комунальний 

відділ
одиниць

20

придбання великогабаритних 

контейнерів

2021 КП "Управління 

міського господарства" одиниць

4

прибирання вулиць та площ 

міста

2021 Житлово-комунальний 

відділ

4 837,0 4 837,0

тис.м²

975,8

5.7. Інші заходи з благоустрою, 

які не підпадають під 

пункти наведені вище

32 512,2 32 512,2

Придбання запасних частин 

для проведення поточного 

ремонту спеціального 

автотранспорту

2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 42

Придбання паливно-

мастильних матеріалів

2021 КП "Управління 

міського господарства"

тис.л 250

Придбання машини для 

ямкового ремонту доріг УЯР-

1

2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 1

Придбанняя вібраційного 

катку 

2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 1

Придбання самосвалу  Ford 2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 1

Придбання інвентарю та 

спецодежі

2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 21

Придбання кущорізів 2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 3

Придбання бензопил 2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 10

Придбання дровоколу 2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 1

Придбання садового 

інвентарю

2021 КП "Управління 

міського господарства"

одиниць 30

Фінансова підтримка КП 

"УМГ"

2021 КП "Управління 

міського господарства"

30 000,0 30 000,0 фінансова 

підтримка 

комунального 

підпримства

1

Послуги з благоустрою міста 2021 Житлово-комунальний 

відділ

2 512,2 2 512,2

71 ВСЬОГО: 137 587,9 137 587,9

6



обласний

бюджет
 міський бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Надання якісних 

адміністративних послуг 
2021 ЦНАП 0,0

кількість наданих 

послуг
22 300

2

Прийняття участі у навчальних 

заходах, підвищення рівня 

кваліфікації співробітників 

ЦНАП

2021 ЦНАП 0,0
чисельність 

працівників
41

3
Подальша реалізація проекту 

розбудови  ЦНАП
2021 ЦНАП 0,0

створення 

необхідної 

матеріально-

технічної бази, 

програмного та 

ресурсного 

забезпечення, 

100%

4

Підвищення кваліфікації 

посадових осіб ОМС 

шляхом участі в семінарах, 

робочих нарадах, тренінгах, 

форумах

2021
Покровська міська 

рада
0,0 кількість заходів за потребою

5

Розробка Стратегії 

економічного розвитку 

Покровської об'єднанної 

територіальної громади

2021
Покровська міська 

рада 
0,0

кількість 

документів
1

6
Функціонування КУ "Агентство 

розвитку громади"
2021

Покровська міська 

рада 

КУ "Агентство 

розвитку громади"

846,3 846,3 Функціонування КУ 1 установа

7

Функціонування КП 

"Управління капітального 

будівництва"

2021

Покровська міська 

рада, 

КП "Управління 

капітального 

будівництва"

4 047,1 4 047,1 Функціонування КП 1 установа

8 Функціонування 

координаційного комітету 

самоорганізації населення 

2021 Покровська міська 

рада, Покровський 

комітет 

самоорганізації 

населення

4 132,70 4 132,70
Функціонування 

комітету
1 установа

9
Членські внески до ВАОМС 

"Асоціація міст України"
2021

Покровська міська 

рада 
50,0 50,0 членські внески 1

9 Всього 9 076,1 0,0 0,0 9 076,1 0,0 0,0

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів

20. Розвиток міст, районів та об'єднаних територіальних громад області

3.2.1. Підвищення якості 

та доступності 

адміністративних та 

соціальних послуг

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:
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облас-

ний

бюджет

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Надання послуг соціальної та професійної 

адаптації

2021 УСЗН 72,0 72,0 кількість осіб, 

яким надано 

послуги з 

адаптації

 9 осіб

2 Надання послуг психологічної реабілітації 2021 УСЗН 180,0 180,0 кількість осіб, 

яким надано 

послуги з 

реабілітації

15 осіб

3 Надання соціальних пільг учасникам 

операції об'єднаних сил та учасників АТО

2021 Покровська 

міська рада.

УСЗН

29,9 29,9 кількість осіб, 

яким надано 

соціальні 

пільги

5 осіб

4 Надання матеріальної допомоги учасникам 

бойових дій з числа  учасників АТО/ООС  

та членам сімей загиблих до Дня 

незалежності України

2021 Покровська 

міська рада.

УСЗН

0,0 0 кількість осіб, 

яким надано 

матеріальну 

допомогу

684 особи

5 Забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням учасників бойових дій, осіб з 

інвалідністю внаслідок участі в ООС/ АТО.

2021 УСЗН 67,3 67,3 кількість осіб, 

які забезпечені 

санітарно-

курортним 

лікування

5 осіб

6 Надання  матеріальної  допомоги особам з  

інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників антитерористичної операції та 

членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції *

2021 УСЗН 176,0 176,0 кількість осіб, 

яким надано 

матеріальну 

допомогу

32 особи

7 Виплата грошової  компенсації вартості 

проїзду особам з інвалідністю внаслідок 

війни із числа учасників АТО

2021 УСЗН 3,1 3,1 кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію 

за проїзд

4 особи

1 Надання щомісячної адресної допомоги 

переселенцям для покриття витрат на 

проживання, в т.ч. оплату житлово-

комунальних послуг 

2021 УСЗН 35950,5 35950,5 кількість осіб, 

яким надано 

адресну 

допомогу

2100 осіб

2 Надання довідок  внутрішньо переміщеним 

особам, які прибули до             м. 

Покровська

2021 УСЗН 0,0 кількість осіб, 

яким надано 

довідки

16500 осіб

3 Надання одноразової грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам 

2021 УСЗН 64,7 64,7 кількість осіб, 

яким надано 

матеріальну 

допомогу

47 осіб

9 Всього 36 543,5 36 337,6 176,0 29,9 0,0 0,0

Примітка: * шляхом передачі субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам

Витрати на реалізацію, тис.грн.

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

найменування 

показника
значення показника

інших 

джерел

Всього

В тому числі за рахунок коштів

Держав-

ний

бюджет

Інші завдання:          

Підтримка ВПО

Зміст заходу
Термін 

виконання
Виконавець

Інші завдання:  Створити 

систему психологічної, 

соціальної та фізичної 

реабілітації для населення, 

яке постраждало внаслідок 

проведення конфлікту. 

Підтримувати воїнів АТО 

та учасникыв ООС та їх 

сім’ї

№ і назва Стратегії розвитку 

Донецької області на період 

до 2027 року або стратегії 

розвитку міста

№ з/п

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів

21. Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

Очікуваний результат



облас-

ний

бюджет

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Корегування 

Генерального плану м. 

Покровськ (внесення 

змін)  на основі 

інженерно-геодезичних 

вишукувань території  

міста , розробка звіту 

про стратегічну 

екологічну оцінку

2021 організації,  що  провадять  

діяльність  з розроблення  

містобудівної  документації  та 

мають у своєму складі експертів, 

які отримали кваліфікаційний 

сертифікат
0,00

Кількість 

розроблених 

проєктів

3

2. Розроблення детальних 

планів територій

2021 організації,  що  провадять  

діяльність  з розроблення  

містобудівної  документації  та 

мають у своєму складі експертів, 

які отримали кваліфікаційний 

сертифікат

80,00 80,00

Кількість 

розроблених 

проєктів

15

3. Впровадження 

технічних розробок та 

технологічних рішень з 

ведення містобудівного 

кадастру

2021 Суб'єкти господарювання, що 

мають майнові права на 

програмні продукти, та інші 

субєкти підприємницької 

діяльності 

0,00

Кількість 

заходів, які 

будуть 

впроваджені

1

4. Матеріально-технічне 

забезпечення служб 

містобудівного кадастру

2021 виробники та розповсюджувачі 

програмних продуктів,  інші 

субєкти підприємницької 

діяльності 

0,00

Кількість 

створених 

робочих місць

1

5. Створення (оновлення) 

цифрової топографічної 

основи населених 

пунктів та окремих 

територій 

2021 Суб'єкти господарювання, що 

мають право на виконання 

топографо-геодезичних робіт 0,00

Кількість 

заходів, які 

будуть 

впроваджені

1

6. Заходи з внесення 

геопросторових даних 

до баз даних

2021 виробники та розповсюджувачі 

програмних продуктів,  інші 

субєкти підприємницької 

діяльності 

0,00

Кількість 

заходів

1

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів

22. Впровадження заходів територіального планування

Інше завдання: Надавати 

допомогу та підтримку 

процесу об’єднання 

місцевих громад шляхом 

сприяння процесу 

узгодження між 

громадами, а також 

інституційному та 

організаційному 

зміцненню

Інше : Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних 

публічних послуг через 

відновлення та розвиток 

інфраструктури надання 

послуг на обласному, 

районному та місцевому 

рівнях

підпри-

ємств

інших 

джерел

Всього найменування 

показника

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ний

бюджет

№ і назва Стратегії 

розвитку Донецької 

області на період до 2027 

року або стратегії 

розвитку міста

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

значення 

показника

місцевих бюджетів



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Заходи з навчання та 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів в галузі 

містобудування

2021 Суб'єкти господарювання, що 

здійснюють підготовку та 

перепідготовку та підвищення 

кваліфікації за спеціальним 

фахом

0,00

Кількість 

спеціалістів

1

8. Розробка комплексної 

схеми розміщення 

рекламних засобів

2021 Суб'єкти господарювання, що 

мають у своєму складі 

архітектора, що має 

кваліфікаційний сертифікат

0,00

Кількість 

розроблених 

схем

1

9. Розробка комплексної 

схеми розміщення 

тимчасових споруд

2021 Суб'єкти господарювання, що 

мають у своєму складі 

архітектора, що має 

кваліфікаційний сертифікат

0,00

Кількість 

розроблених 

схем

1

10. Розроблення 

концептуальних планів 

розвитку інвестиційно  

привабливих територій

2021 Суб'єкти господарювання, що 

мають у своєму складі 

архітектора, що має 

кваліфікаційний сертифікат, 

суб'єкти, що надають послуги з 

проведення ринкових досліджень

0,00

Кількість 

розроблених 

планів

1

10. Всього 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

4.1.1.Удосконален-ня 

публічного

екологічного

управління та

моніторингу

1

Функціонування державної 

системи моніторингу 

навколишнього природного 

середовища  м. Покровськ

2021

Житлово-комунальний 

відділ Покровської 

міської ради
45,00 45,00

Проведення 

досліджень стану 

атм.повітря, кількість

6

4.1.2. Підвищення

екологічної свідо-

мості населення 2

Проведення заходів щодо 

пропаганди охорони 

навколишнього природного 

середовища  м. Покровськ,            

смт. Шевченко

2021

Відділ екології, 

клімату та 

енергозбереження 

Покровської міської 

ради

0,00 Кількість заходів 2

3

Проведення заходів щодо 

пропаганди охорони 

навколишнього природного 

середовища м. Родинське, 

2021

Житлово-комунальний 

відділ Родинської 

міської ради

0,00 Кількість заходів 1

4.1.3. Захист водних 

ресурсів від 

виснаження та 

забруднення
4

Заходи   щодо   відновлення  і  

підтримання  сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, а саме 

розчищення берегів річки 

Солоненька в  смт. Шевченко

2021

 Житлово-

комунальний відділ 

Покровської міської 

ради

0,00
Розчищення берегів 

річки, м
500

5

Заходи   щодо   відновлення  і  

підтримання  сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, а саме 

розчищення берегів річки в районі 

"Собачовка" м.Покровськ

2021

м. Покровськ, житлово-

комунальний відділ 

Покровської міської 

ради                       

0,00
Розчищення берегів 

річки, м
1000

23. Охорона навколишнього природного середовища

Очікувані

результати 

Держав-

ного 

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до

 2027 року або 

стратегії розвитку 

міста

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня міський 

бюджеь

Всього
обласного

бюджету

Виконавець

Ціль 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування

Витрати на реалізацію у 2021 році, тис.грн.

у тому числі за рахунок коштів:

найменування 

показника

значення 

показника

інших 

джерел *



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

6

Розроблення проектно-кошторисної 

документації "Реконструкція 

дощової каналізації м. Покровська"

2021 КП "Управління 

міського господарства"

0,00

Розроблення 

проектно-

кошторисної 

документації, од.

1

4.1.4. Зниження

навантаження на 

атмосферне

повітря
7

Проведення робіт з інвентаризації 

джерел забруднення 

навколишнього природного 

середовища 

2021  ПрАТ “КДЗ” 49,00 49,00

Кількість звітів з 

інвентаризації 

джерел забруднення, 

од.

1

8 Заходи з озеленення                            2021

Житлово-комунальний 

відділ Покровської 

міської ради                    

1 318,60 1 318,60
Висадження зелених 

насаджень, од.
700

4.2.1. Удосконален-

ня системи збору та 

перероблення 

твердих побутових 

відходів

9

Забезпечення екологічно безпечної 

утилізації відходів електронного 

обладнання                   м. 

Покровськ, смт. Шевченко

2021

Житлово-комунальний 

відділ Покровської 

міської ради                    

0,00

Утилізовація 

батарейок та 

аккумуляторів, кг 

40

10

Забезпечення екологічно безпечної 

утилізації відходів електронного 

обладнання                   м. Родинське

2021

 Житлово-

комунальний відділ 

Родинської міської 

ради

0,00

Утилізовація 

батарейок та 

аккумуляторів, кг 

20

11

Придбання машини для збору та 

транспортування побутових 

відходів, а саме сміттєвозу  

2021 КП "Управління 

міського господарства"

0,00

Придбання 

сміттєвозу об'ємом 18-

18,5 куб.м з боковим 

та заднім 

завантаженням 0,75-

1

12

Придбання обладнання для збору 

ТПВ, а саме  придбання 

контейнерів для змішаних відходів  

2021 КП "Управління 

міського господарства"

0,00

Придбання 

металевих 

контейнерів об'ємом 

1,1 куб. м, од.

260

12 Всього 1 412,60 0,00 0,00 1 363,60 49,00 0,00



обласний

бюджет

міський  

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Заміна  фізично  зношеного 

парового   котла  ДКВР 2,5/13  на  

котел  ДКВР 2,5/13  по  котельні 

№ 6, вул. С.Бовкуна,  

м.Покровськ

2021

КП 

"Покровськтепломе

режа"

0,00

Економія 

природного газу,  

тис.м³.

7,324

2
Заміна котлів НІКА-1,25  на 

котли КСВ-2 
2021

КП 

"Покровськтепломе

режа"

0,00

Економія 

природного газу,  

тис.м³.

65,535

3

Заміна   насосів  по котельням 

підприємства №№1,2,4,7,9,10, 

12,14 на сучасні  з меншою 

потужністю електродвигунів. 

2021

КП 

"Покровськтепломе

режа"

0,00

Економія 

електроенергії, 

тис. кВт/год.

842,8

4

Проходження навчання 

міждународного стандарту 

енергоменеджменту  ISO 50001.

2021

Покровська міська 

рада Донецької 

області

0,00 Кількість осіб 2

5

Реалізація Програми 

відшкодування відсоткових 

ставок за залученими в 

фінансових установах кредитами 

на заходи з підвищення 

енергоефективності, що 

надаються об'єднанням 

співвласників багатоквартинрних 

будинків, житлово-будівельним 

кооперативам та фізичним 

особам на 2016-2025 роки.

2021

Покровська міська 

рада Донецької 

області

150,00 150,00
Кількість 

договорів
7

6

Популярізація енергозбереження 

серед населення.
2021

Покровська міська 

рада Донецької 

області

0,00

Кількість 

проведених 

заходів, 

одиниць.

2

7

Заміна фізично зношених 

дерев'яних вікон у під'їздах на 

металопластикові.

2021
Родинська міська 

рада*
300,00 300,00

Кількість 

одиниць 

замінених вікон  100

4.3.1  Забезпечення 

справедливої 

трансформації вугільної 

галузі та підвищення 

ефективності управління 

традиційними 

енергетичними ресурсами. 

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п

Розділ 24. Енергетична безпека та розвиток альтернативної енергетики

Термін

виконан-

ня 

Очікуваний 

результату тому числі за рахунок коштів:

ВиконавецьЗміст заходу

Ціль 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування 

інших 

джерел

місцевих бюджетів
Держав-

ний

бюджет

Витрати на реалізацію, тис.грн

значення 

показника

найменування 

показника

підпри-

ємств

Всього



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8

Заміна фізично зношених 

дерев'яних дверей у під'їздах на 

металеві.

2021
Родинська міська 

рада*
125,00 125,00

Кількість 

одиниць 

замінених 

дверей

25

9

Заміна фізично та морально 

зношених ламп вуличного 

освітлення на світодіодні.

2021
Родинська міська 

рада*
240,00 240,00

 Встановлено 

світодіодних 

ламп, в кількості.
400 

9. Всього 815,000 150,000 665,000

*- кошти Родинської міської 


